
Urodziła się na  Sycylii w  miejscowości Katana około roku 
235, w bardzo zamożnej rodzinie. Rodzice dali jej na imię Agata, 
co w języku greckim oznacza „dobra” i troszczyli się o chrześci-
jańskie wychowanie córki. Kiedy przyjęła chrzest, oddała całe 
swoje życie Chrystusowi składając śluby czystości. Była jednak 
tak piękna, że nie brakowało wokół niej młodzieńców starają-
cych się o jej rękę. Wzbudziła nawet zainteresowanie u Kwincja-
na, namiestnika Sycylii. A gdy go odrzuciła, także dlatego, że był 
poganinem, szukał on sposobności, aby się na  niej zemścić. 
Okazja pojawiła się sama, gdy cesarz Decjusz na nowo rozpoczął 
prześladowania chrześcijan. 

Kwincjan jednak najpierw oddał Agatę pod opiekę kurtyza-
ny Afrodyzji. Miał bowiem nadzieję, że gdy dziewczyna zazna 
przyjemności cielesnych, sama porzuci swoją wiarę. Tak jednak 
się nie stało i  po  trzydziestu dniach  Afrodyzja  przyprowadzi-
ła Agatę z powrotem do namiestnika, który skazał dziewczynę 
na okrutne tortury. Ciało Agaty szarpano hakami i przypalano 
rany, a gdy to nie przyniosło pożądanych efektów odcięto jej pier-
si i pozostawiono na pewną śmierć. Jednak jak można przeczy-
tać w Żywotach Świętych Pańskich na wszystkie dni roku z roku 
1937,  Agata została cudownie uzdrowiona przez św. Piotra, 
który przyszedł do niej do celi. Całe więzienie zostało wów-
czas napełnione oślepiającym blaskiem, przed którym uciekli 
przerażeni strażnicy zostawiając otwarte drzwi. Wszyscy współ-
więźniowie Agaty odzyskali wolność, ale ona została w swojej 

celi. Nie chciała bowiem 
narazić strażników 
na  okrutne kary, które 
groziły im po ich uciecz-
ce. Dziewczyna znów zo-
stała postawiona przed 
sądem  Kwincjana, który 
tym razem rozkazał rzu-
cić ją na rozżarzone węgle 
i spalić żywcem. W czasie 
wykonywania tego wy-
roku, ziemia się  zatrzę-
sła. Zgromadzeni ludzie 
zaczęli domagać się uła-
skawienia Agaty, a przerażony namiestnik uciekł. Agata zmarła 
na skutek odniesionych ran 5 lutego 251 roku. 

„Chleb i sól świętej Agaty od ognia ustrzeże chaty” głosi pol-
skie przysłowie. We wspomnienie świętej, zgodnie z wielowie-
kową tradycją, w kościołach poświęca się chleb i sól. Mają one 
chronić domy przed pożarami i piorunami. Dawniej w czasie 
pożaru wrzucano kawałki poświęconego chleba do płomieni, 
aby wiatr odwrócił pożar w  przeciwnym kierunku. Podawa-
no je również zwierzętom, by chroniły przed chorobami. I nie 
wiązało się z tym żadne działanie magiczne, ale głęboka wiara, 
że wszechmocny Bóg działa za wstawiennictwem świętych. 
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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Jana Bosko, 
środa: Święto Ofiarowania Pańskiego, sobota: wsp. św. Aga-
ty. We wspomnienie świętej Agaty, zgodnie z wielowiekową 
tradycją,  w  kościołach poświęca się chleb i  sól.  Mają one 
chronić domy przed pożarami i piorunami. W przyszłą nie-
dzielę zmiana róż różańcowych.

2. Zapraszamy na  Modlitwę różańcową w  niedzielę oraz 
Święta po Mszy o godz. 830, zaś w dni powszednie o godz. 
1715 w  intencji ustania pandemii. Zapraszamy dzisiaj na 
godz. 1500 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3. W środę, 2 lutego wypada Święto Ofiarowania Pańskiego 
(Matki Bożej Gromnicznej). Zachęcamy do przyniesienia 
świec na  liturgię. Modlimy się w  intencji zgromadzeń za-
konnych o potrzebne łaski w pełnieniu ich posługi na rzecz 
Kościoła i służbie bliźnim oraz o nowe liczne powołania dla 
nich. W Święto Ofiarowania Pańskiego składka przeznaczo-
na jest na klasztory kontemplacyjne naszej Diecezji. Dodat-
kowa Msza Święta będzie sprawowana o godz. 1000. 

4. Również w  środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, zachęcamy do składania próśb.

5. W czwartek – I czwartek miesiąca i Nabożeństwo o powo-
łania kapłańskie i  zakonne. W  piątek – I  piątek miesiąca 
i Nabożeństwo I – piątkowe. Od godz. 1630 spowiedź święta. 
Do godz. 2000 – adoracja Najświętszego Sakramentu. W so-
botę od godz. 800 – odwiedziny chorych, o godz. 1700 – Na-
bożeństwo I soboty. 

6. Kancelaria parafialna jest czynna od godz. 1630 – 1715. 
W środę i w piątek kancelaria nieczynna. 

7. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 4, kl. 7 i 8 za zło-
żone ofiary na  sprzątanie naszej świątyni. Prosimy teraz 
o  to parafian z  ul. Mikołajczyka 4, kl. 9 i  10. Bóg zapłać. 
Dziękujemy również za  składane ofiary na  tacę w  koście-
le, do skarbony, poprzez ofiaromat, na  tacę on-line oraz 
na konto parafialne. W przyszłą niedzielę składka przezna-
czona na cele diecezjalne.

8. Zapraszamy na spotkania: wtorek: Odnowa w Duchu Świę-
tym „Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki pa-
rafialnej. W dzisiejszym numerze artykuł o św. Agacie, pa-
tronce m.in. w pożarach, klęskach żywiołowych. 

10. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławień-
stwa Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia. 

OgłOszenia Duszpasterskie
IV Niedziela zwykła – 30.01.2022

Św. agata: patrOnka w pOżarach i nOwOtwOrach piersi
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Niedziela: 30.01
7.00 1) + Helena Zielińska – od współpracowników „Auchan 

Krasne” Sektor PGC
8.30 1) + Marian Paśko – zakończenie gregorianki
 2) + Stefania Kusz w 4 r. ś. – od córki Krystyny z mężem
9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Mieczysław Gamracy – zakończenie gregorianki
11.30 1) + Elżbieta Zegar w 3 r. ś. + Stanisław Zegar w 34 r. ś.
 2) + Stanisław Podgórski – od żony i dzieci z rodziną
12.45 1) + Maria Kisielak – od syna Artura
 2) + Marek
18.00 1) + Dariusz Mokwa – od Małgorzaty Mazur z rodziną
Poniedziałek: 31.01
6.30 1) + Józef Żuk – rozpoczęcie gregorianki
 2) + Helena Zielińska – od Zarządu Województwa 

Podkarpackiego
18.00 1) + Dariusz Mokwa – od Adama Zagórskiego z rodziną
 2) + Edward Błądziński – od siostry Marii z mężem 

z Krosna
Wtorek: 01.02
6.30 1) + Józef Żuk – greg.
 2) + Helena Zielińska – od rodziny Szpunarów
 3) W kolejną rocznicę ślubu Heleny i Bogdana z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18.00  1) + Edward Błądziński – od żony z dziećmi
 2) + Dariusz Mokwa – od Agnieszki Fortoin z rodziną
Środa: 02.02
6.30 1) + Józef Żuk – greg.
 2) + Helena Zielińska – od sąsiadki Cieślińskiej
10.00 1) Za Parafian
18.00 1) Dziękczynna za 86 lat życia Marii z prośbą o dalsze 

łaski i opiekę Matki Bożej
 2) + Edward Błądziński – od żony z dziećmi
 3) + Dariusz Mokwa – od Andrzeja Zagórskiego 

z rodziną

Czwartek: 03.02 
6.30	 1)	+	Józef	Żuk	–	greg.
	 2)	+	Helena	Zielińska	–	od	współpracowników	syna	

z RP 3, 4, 5
	 3)	+	Józefa,	Bronisław	w	rocznicę	śmierci
18.00	1)	+	Edward	Błądziński	–	od	brata	Tadeusza	z	żoną	

i	rodziną
	 2)	+	Dariusz	Mokwa	–	od	Zofii	Błaszczak
Piątek: 04.02 
6.30	 1)	+	Józef	Żuk	–	greg.
	 2)	+	Helena	Zielińska	–	od	współpracowników	syna	

z RP 3, 4, 5
	 3)	+	Andrzej	Stanowski	w	2	r.	ś.
15.30	DPS	–	Za	dzieci	nienarodzone
18.00	1)	+	Edward	Błądziński	–	od	brata	Tadeusza	z	żoną	

i	rodziną
	 2)	+	Dariusz	Mokwa	–	od	Beaty	Jarosz
Sobota: 05.02 
6.30	 1)	+	Józef	Żuk	–	greg.
	 2)	+	Helena	Zielińska	–	od	uczestników	pogrzebu
 3)	+	Dariusz	Mokwa	–	od	Wandy	Szmigiel
	 4)	+	Janusz	w	24	r.	ś.	–	od	mamy	i	rodzeństwa
18.00	1)	+	Apolonia,	Roman,	Jan,	Katarzyna,	Apolonia,	

Walenty
Niedziela: 06.02
7.00	 1)	+	Helena	Zielińska	–	od	Ryszarda	Kluz	z	rodziną
8.30	 1)	+	Józef	Żuk	–	greg.
	 2)	O	zdrowie,	błogosławieństwo	Boże	i	opiekę	Matki	

Bożej	dla	członkiń	z	Róży	XVI
9.15	(DPS)	Za	Parafian
10.00	1)	+	Maria	Kisielak	–	od	chrześnicy	Elżbiety	z	rodziną
11.30 1) + Edward Błądziński – od sąsiadów z bloku 18 F
 2) + Maria w 20 r. ś.
12.45 1) + Jan, Maria
 2) + Marian, Aniela, Stanisław
18.00 1) + Dariusz Mokwa – od cioci Bogumiły z rodziną

intencje Mszalne
30.01 – 6.02.2022 r.

Święta Agata chroni w czasie burz, pożarów, trzęsień ziemi, 
wybuchów wulkanu, sztormów i huraganów, jest patronką ma-
tek karmiących piersią i orędowniczką w chorobach nowotwo-
rowych piersi. 
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MODlitwy przez wstawiennictwO  
Świętej agaty

Wszechmogący Boże, 
Niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie święta Agata, dzie-

wica i  męczennica, która podobała się Tobie, dzięki męczeń-
stwu i poświęconej Tobie czystości.

Przez zasługi świętej Agaty, naszej patronki, błagamy Cię 
Boże, umacniaj nas, abyśmy nie zrażali się nigdy trudnościa-
mi i  bólem, lecz by nasza miłość hartowana w  cierpieniu jak 
w ogniu rozgrzewała serca innych i wiodła nas do Ciebie.

Wszechmogący Boże, niech święta Agata wstawia się za nami 
i naszymi bliskimi, wyjednuje nom potrzebne laski, opiekuje się 
nami i chroni od wszelkich niebezpieczeństw.

Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Wszechmogący Boże,
Ty w osobie świętej Agaty, dziewicy i męczennicy, dałeś nam 

wzór miłowania Ciebie całym sercem; spraw abyśmy mogli się 
cieszyć jej wstawiennictwem i swoją pracą wielbić Ciebie, a bliź-
nim naszym przynosić zdrowie i radość.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Boski Zbawicielu,
Daj za przyczyną św. Agaty, abyśmy nie służyli światu i grze-

chowi, lecz jedynie Tobie; abyśmy osiągnęli prawdziwą wolność 
dzieci Boga i z Tobą mogli kiedyś panować w Królestwie Ojca 
Twojego.

Amen.
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