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EWANGELIA (J 1, 35-42) 

Jan stał wraz z dwoma 

swoimi uczniami i gdy zobaczył 

przechodzącego Jezusa, rzekł: „oto 

Baranek Boży”. Dwaj uczniowie 

usłyszeli, jak mówił, i poszli za 

Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy 

się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, 

rzekł do nich: „Czego szukacie?” 

Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! 

– to znaczy: Nauczycielu – gdzie 

mieszkasz?” Odpowiedział im: 

„Chodźcie, a zobaczycie». Poszli 

więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i 

tego dnia pozostali u Niego. Było to 

około godziny dziesiątej. Jednym z 

dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i 

poszli za Nim, był Andrzej, brat 

Szymona Piotra. Ten spotkał 

najpierw swego brata i rzekł do 

niego: „znaleźliśmy Mesjasza” – to 

znaczy: Chrystusa. i przyprowadził 

go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy 

na niego, powiedział: „Ty jesteś 

Szymon, syn Jana; ty będziesz 

nazywał się Kefas” – to znaczy: 

Piotr. 
 

 

 

 

Tu zawsze chodzi o miłość 
 
Jeśli chcesz poznać ogrom tej miłości, 
rozważaj dzieła Boże, spełnione dla 

człowieka, a mianowicie trzy wieczne 
pomniki miłości: żłóbek, krzyż i ołtarz 

– św. Józef Sebastian Pelczar 

Czasem zastanawiamy się o co chodzi 

w życiu. Czy o to by znaleźć tą 

wymarzoną drugą połówkę? O to by 

w końcu wybudować dom? Odłożyć 

określoną kwotę? Znaleźć 

przyjaciela? Najeść się? Można tak 

bez końca. Czasem szukamy w życiu 

wielkich rzeczy, wielkich rad itd. 

Zapominamy jednak, że w życiu nie 

chodzi tak naprawdę o nic więcej jak 

tylko o miłość. 

Dlaczego? W miłości wszystko jest 

zanurzone i na miłości się kończy. W 

dzisiejszym świecie o tej miłości tak 

często zapominamy. Jak to kiedyś już 

pisałam miłość jest niemodna.  

Józef Sebastian Pelczar to święty 

pochodzący z niedalekiej nam 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 

15-20 stycznia 2018 

 

Poniedziałek 15 stycznia (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Miła 14, bloki 14a i 14b; 17f 

Ks. Kamil ul. Miła, bloki 9c, 9d, 25c, 25d 

 

Wtorek 16 stycznia (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Miła, numery parzyste 12-1; blok 15e 

Ks. Kamil ul. Miła bloki 25b, 17g 

 

Środa 17 stycznia (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Sikorskiego, numery parzyste 160-204 

Ks. Kamil ul. Sikorskiego, numery nieparzyste 145-217 

 

Czwartek 18 stycznia (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Sikorskiego, numery parzyste 206 -250 

Ks. Kamil ul. Rodzinna, ul. Sikorskiego, numery 

nieparzyste 219-227 

 

Piątek 19 stycznia (godz. 16.00-21.00) 

Ks. Proboszcz ul. Sikorskiego, numery parzyste 250-306 

Ks. Kamil ul. Sikorskiego, numery nieparzyste 229-309 

 

Sobota 20.01 

Ks. Proboszcz 

(od godz. 

11.00) 

ul. Sikorskiego, numery parzyste 308-334; 

numery nieparzyste 437-401; ul. Wschodnia 

Ks. Kamil  

(od godz. 

9.00) 

ul. Sikorskiego 311-399, ul Majowa 
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Korczyny, którego wspomnienie 

obchodzimy 19 stycznia. Jego 

najbardziej znanym dziełem jest Życie 

duchowe czyli doskonałość 

chrześcijańska. Święty odznaczał się 

wielką gorliwością do Najświętszego 

Sakramentu, Najświętszego Serca 

Jezusowego oraz Matki 

Najświętszego. 

Troszcząc się o 

najbardziej 

potrzebujących oraz 

o rozszerzenie 

Królestwa Serca 

Bożego w świecie 

założył w Krakowie 

w 1894 r. 

Zgromadzenie 

Służebnic 

Najświętszego Serca 

Jezusowego (Sercanki). 

Biskup Pelczar dbał o poziom wiedzy 

nie tylko wiernych ale i 

duchowieństwa. Dbał również o 

chorych i ubogich. Założone przez 

niego Siostry Sercanki na swoich 

habitach noszą wyhaftowane serca. 

Jeden rozdział w Życiu Duchowym 
nasz święty poświęci sprawie miłości. 

Bardzo lubię wracać do Jego pism, 

szukać w nich odpowiedzi na ważne 

pytania dotyczące wiary.  Na jednym 

miejscu św. Józef Sebastian Pelczar 

pisze tak: 

Jaka to chwała, jakie szczęście dla 

nas, iż Pan Bóg pozwala miłować 
siebie, iż nas przypuszcza do słodkiej 

poufałości z sobą i przyjaciółmi nawet 
swoimi nazywa. "Wy jesteście 

przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 

co wam przykazuję". Nie dosyć na tym 
- Bóg pragnie naszej miłości, nie 

jakoby jej potrzebował do szczęścia 

swojego, lecz iż my jej potrzebujemy 
do szczęścia naszego. On dlatego dał 

nam serce usposobione do miłości i 
tego serca żąda od nas jako jedynie 

miłej ofiary. On też dlatego zesłał 

Syna swego, aby rzucić na ziemię 
ogień miłości, mający płonąć na 

ołtarzach serc ludzkich. Co więcej, 

Bóg prosi o to serce: "Synu, daj mi 
serce twoje" i stara się to serce 

pozyskać, objawiając mu 
nieskończoną miłość swojego Serca. 

Stąd, gdziekolwiek się człowiek 

obróci, wszędzie widzi miłość Bożą, 
wszędzie potrąca o miłość; a świat 

cały widzialny i niewidzialny woła do 
niego ustawicznie tajemniczym 

głosem: Człowiecze, miłuj Boga. 

Święty Biskup w piękny sposób 

ukazuje nam co znaczy kochać, skąd 

wypływa ta potrzeba a jednocześnie w 

sposób jednoznaczny wskazuje, że to 

miłość do Boga czyni nas 

szczęśliwymi, to jej potrzebujemy do 

szczęścia. Patrząc dziś na naszego 

patrona, możemy dostrzec w nim 

Bożą miłość, która go przenikała, ale 

także tą, którą pokazywał i uczył 

innych. Święty Biskup Pelczar jest 

nam bliski nie tylko ze względu na 

miejsce pochodzenia, 

ale a może przede 

wszystkim dlatego, że 

Jan Paweł II ustanowił 

tego świętego 

patronem naszej 

diecezji.  

Ten człowiek - 

błogosławiony Józef 
Sebastian Pelczar - 

był waszym biskupem. 
A wcześniej jeszcze był synem tej 

ziemi. Tu się urodził. Tu, w swej 

korczyńskiej rodzinie i parafii, 
usłyszał głos powołania do 

kapłaństwa. Jako kapłan przeszedł 

przez studia w Rzymie, a potem przez 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 

był także rektorem tej czcigodnej 
uczelni - aby wrócić do was. Był 

waszym przemyskim biskupem w 

okresie przed I wojną światową i 
podczas tej wojny, która tutaj 

pozostawiła także swe ślady. I po 
wojnie w Polsce znów niepodległej od 

1918 r. aż do śmierci w 1924.  

Jednakże pielgrzymowanie człowieka, 
który nie tylko mówi: "Panie, Panie", 

ale który czyni wolę Ojca, prowadzi 

dalej niż na katedrę profesorską, dalej 
niż na tron biskupi - prowadzi do tego 

"królestwa niebieskiego", które 
Chrystus, Syn Ojca, ukazał nam jako 

cel ziemskiego pielgrzymowania. Cel 

ostateczny, w którym wypełnia się do 
końca powołanie ludzkiej osoby, 

stworzonej na obraz i podobieństwo 
Boga samego. - św. Jan Paweł II – 

homilia beatyfikacyjna Biskupa 

Sebastiana Pelczara 

Magdalena Maraj 

 

 

BYĆ BLIŻEJ CIEBIE 
 

Żyjemy w czasach, które 

ubóstwiają wolność i jednocześnie 

wplątują ludzi w gęste sieci niewoli, 

którymi są dzisiaj przede wszystkim 

elektroniczne media - telewizja, 

internet, telefonia komórkowa. Nie 

wyobrażamy sobie życia bez nich, nie 

potrafimy się z nimi rozstawać. 

Zapanowała specyficzna kultura 

elektroniczna mocno uzależniająca 

człowieka, niszcząca relacje rodzinne 

oraz życie towarzyskie. Wolny czas 

spędzamy przed telewizorem, 

zagłębiamy się w przepaść internetu. 

Korzystanie z porad, które dostarczają 

nam media elektroniczne, doprowadza 

do tego, że tracimy swoją tożsamość, 

stajemy się obojętni na problemy 

bliźnich, tracimy wiarę. Brak Boga w 

naszym życiu jest przyczyną wielu 

nieszczęść. Jego obecność natomiast 

to radość. „Raduj się w Panu, a On 

spełni pragnienie twego serca” (Ps 

37.4). To wezwanie jest adresowane 

do wszystkich, ponieważ „radość 

serca to życie człowieka” (Syr 30,22).  

Jak wypełnić swoje serce 

radością? W jaki sposób pogłębić 

relacje z Bogiem? 

Abp Filadelfii Charles J. 

Caput, uważa, że Bóg oczekuje, że 

obdarzymy Go miłością i że będziemy 

tę miłość okazywać. Mamy zabiegać 

o Boga w taki sam sposób, w jaki 

zabiegamy o kochane osoby. 

Wspomniany arcybiskup proponuje 

nam kilka praktyk, które mogą być 

pomocne w zbliżeniu do Boga: 

 

1. Rozpocznij od słuchania Go  
Wiara to relacja miłości. To tak, jak w 

przypadku małżonków - 

najważniejsze to być obecnym i 

słuchać, co wymaga czasu i skupienia. 

Jeśli niecierpliwość i pozorna uwaga 

nie zdają egzaminu wobec 

współmałżonka, to dlaczego miałyby 

być skuteczne wobec Boga? 

 

2. Pielęgnuj ciszę 
Jeśli nasz świat jest pełen zgiełku i 

fajerwerków, niczego nie usłyszymy. 

C.S. Lewis zwykł mawiać, że hałas to 

muzyka piekieł. Atrakcje, którym 

decydujemy się ulegać, odciągają nas 

od głównych pytań w życiu: Dlaczego 

tu jesteśmy? Jaki sens ma moje życie? 

Czy istnieje Bóg, a jeśli istnieje, kim 

jest i czego ode mnie oczekuje? 

 

3. Staraj się być pokorny 
Pokora jest dla ducha tym, czym 

ubóstwo dla zmysłów - wielkim 

oczyszczeniem. Pokora jest 

początkiem zdrowia duchowego. Nie 

dostrzeżemy nikogo, a tym bardziej 

nikogo też nie pokochamy, jeśli nasze 

ego stanie na przeszkodzie. Jeśli 

jednak naprawdę uwierzymy, że 

jesteśmy grzeszni i nieważni, otwiera 

się przed nami wiele nowych 

możliwości: pokuta, miłosierdzie, 

cierpliwość, wybaczenie innym, 

sprawiedliwość. 
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4. Pielęgnuj uczciwość 
Głęboka uczciwość jest możliwa tylko 

u pokornego człowieka. Dzieje się tak 

dlatego, że najbardziej bolesnym i 

znaczącym przejawem uczciwości jest 

mówienie prawdy o samym sobie, o 

własnych intencjach i czynach. 

Uczciwość przyciąga jak magnes, 

gdyż jest zjawiskiem bardzo rzadkim. 

Współczesne życie zbyt często polega 

na sprzedawaniu półprawd i kłamstw 

o tym, kim jesteśmy i co się nam 

należy. Pismo Święte chwali uczciwe 

kobiety i uczciwych mężczyzn, 

ponieważ są jak czyste powietrze w 

zadymionym pomieszczeniu. 

Uczciwość pozwala naszym duszom 

oddychać i jasno myśleć. 

 

5. Zabiegaj o świętość 

Musimy wybrać świętość i do niej 

dążyć. Świętość to usposobienie 

polegające na uzgadnianiu naszych 

myśli i czynów z planem Bożym. 

Ważne jest to, by kochać świat, 

ponieważ Bóg go kocha i posłał 

swojego Syna, by go zbawić, jednak 

nie poddawać się obyczajom i 

wartościom tego świata, które nie są 

Boże. 

 

6. Módl się! 
Prawdziwa modlitwa jest znacznie 

bliższa słuchaniu i ściśle wiąże się z 

posłuszeństwem. Bóg, który nas 

kocha, pragnie usłyszeć o tym, czego 

potrzebujemy, kogo kochamy i co nas 

niepokoi. Jeśli jednak nieustannie 

mówimy - nie będziemy w stanie 

słuchać. Bez pokory nie można się 

modlić. Jest tak dlatego, ze modlitwa 

wymaga, byśmy wznieśli do Boga 

samych siebie, wszystkie nasze 

doświadczenia i wszystko co 

posiadamy. Pycha jest zbyt ciężka, by 

ją unieść. 

 

7. Czytaj 
Pismo Święte to żywe Słowo Boga. 

Czytając Słowo Boże, spotykamy 

samego Boga. Ale są też inne teksty, 

choćby takich pisarzy 

chrześcijańskich jak C.S Lewis, które 

wzbogacają umysły i dusze, a także 

ożywiają wyobraźnię. Lektura osiąga 

jeszcze jeden cel: eliminuje hałas, 

który odciąga nas od pożytecznych 

myśli. Nie można czytać z uwagą i 

równocześnie oglądać program 

telewizyjny. I bardzo dobrze, że nie 

można. 

 

8. Wierz i działaj! 

Nie można zasłużyć sobie na wiarę, 

ponieważ jest ona darem od Boga. 

Ale musimy być chętni i gotowi do jej 

przyjęcia, co wymaga pewnej 

dyscypliny z naszej strony. Jeśli 

szczerze dążymy do prawdy, jeśli 

pragniemy rzeczy większych niż 

oferuje życie doczesne, jeśli nie 

zamykamy naszych serc przed 

Bogiem, przyjdzie dzień, kiedy 

uwierzymy. Dramatyczne nawrócenie, 

jak to na drodze do Damaszku, nie 

zdarza się większości ludzi, a sam św. 

Paweł nie pozostawał długo na tej 

drodze. Jezus objawiając się Pawłowi, 

od razu wyznaczył mu konkretne 

zadania. Poznajemy Jezusa Chrystusa 

i głębiej Go kochamy, czyniąc to, co 

On każe nam czynić. Tylko wówczas, 

gdy działamy w wierze i zgodnie z 

wiarą, urzeczywistnia się ona w pełni. 

 

9. Wszystkim potrzebna jest 

przyjaźń i wspólnota. Nikt nie trafi 

do raju sam 

My wszyscy chrześcijanie 

potrzebujemy przyjaźni i wspólnoty. 

Nasi przyjaciele wyrażają i kształtują 

nas samych, dodają nam sił, ale 

nieprzyjaciel je nadwątla. Dlatego 

przyjaciele mają decydujący wpływ 

na powodzenie bądź porażkę 

chrześcijańskiego życia. 

 

10. Nie ma pewniejszej drogi 

prowadzącej do Boga niż 

sakrament pokuty i Eucharystii 
Bóg udziela się nam każdego dnia w 

konfesjonale i w ofierze Mszy 

Świętej. Nie ma uzasadnienia opinia o 

„milczeniu Boga”, kiedy nasze 

kościoły pogrążone są w ciszy przez 

naszą nieobecność i obojętność. To 

nie Bóg tylko my mamy zimne serca. 

Bóg jest niedościgniony w swojej 

hojności. Oczekuje nas w ciszy 

tabernakulum, obdarza nas miłością i 

pragnie, by jego miłość została przez 

nas w pełni odwzajemniona. Jeśli 

pragniemy dawać tę miłość, powyższe 

praktyki doprowadzą nas do Niego. 

„Być bliżej Ciebie chcę na każdy 
dzień, 

za Tobą życiem swym iść jako cień. 

Daj tylko, Boże dusz, 
obecność Twoją czuć, 

myśl moją pośród burz na Ciebie 

zwróć.” 

Jadwiga Warchoł 

 

 

 

 

O nasz kościół w 

ubiegłym tygodniu 

zadbali: 

Wanda Bieniek, Jadwiga Mazur, 

Edyta Saj, Monika Jakubowska, 

Krystyna Jamróz, Bolesław Cynk, 

Joanna Drupka, Helena Gorlach, 

Grzegorz Kyc, Danuta Ferenc, 

Monika Hydryńska, Agata Witalec  

Bóg zapłać! 
 

Ogłoszenie Rady Osiedla Biała  

 
W związku z projektem regulacji 

kolejnej części koryta rzeki Strug 

zwracamy się do mieszkańców 

Osiedla z prośbą o wyrozumiałość i 

przychylność. Aby inwestycja ta 

mogła zostać zrealizowana 

niezbędne będzie wyrażenie zgody 

na czasowe zajęcie lub zbycie 

niektórych terenów.  

Regulacja Strugu jest koniecznością 

dla zapewnienia bezpieczeństwa 

powodziowego dla znacznej części 

naszego Osiedla. Prosimy o 

życzliwość dla służb miejskich, 

które będą kierować do Państwa 

stosowne pisma, aby pozyskać 

odpowiednie dojazdy i niezbędne 

grunty do realizacji tego zadania. 

Przewodniczący Rady Osiedla Biała 

Aleksander Szala 
 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta 

Rzeszowa 
Prezydent Miasta Rzeszowa 

informuje, że w terminie od 15 

stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 

r. odbędzie się nabór wniosków o 

udzielenie dotacji na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z 

terenu Miasta Rzeszowa do 

realizacji w 2018 r. 

Dotacją objęte są w całości koszty 

związane z demontażem wyrobów 

zawierających azbest, 

przygotowaniem do transportu, 

transportem oraz 

unieszkodliwieniem na składowisku 

odpadów. 

Wnioski należy składać w Wydziale 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 

7, pok. nr 3 w godzinach pracy 

urzędu. Wszelkie informacje 
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związane z naborem wniosków 

można uzyskać pod nr tel. 17 875 41 

83 oraz 17 875 41 86. 

Regulamin przyznawania dotacji na 

usuwanie azbestu oraz wzory 

wniosków o udzielenie dotacji na 

stronie Urzędu Miasta.  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

14 STYCZNIA 2018 

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dziękujemy Rodzinom, które przyjęły nas w ostatnim 

tygodniu z wizytą duszpasterską. Wszelkie uwagi 

dotyczące duszpasterstwa i życia parafialnego są dla nas 

bardzo cenne. Bóg zapłać również za ofiary z okazji kolędy 

składane w kopertach na tacę w kościele. 

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.30 w kościele uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 9 przedstawią przygotowane przez 

siebie jasełka. Zapraszamy do uczestnictwa. 

3. Również dzisiaj po Mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się 

koncert kolęd w wykonaniu naszego chóru Alba Cantans. 

Po Mszy św. oraz po koncercie będzie możliwość wsparcia 

organizacji III Przeglądu Pieśni Pasyjnej, który odbędzie 

się w naszym kościele 11 marca. 

4. W środę w całym Kościele rozpoczyna się Tydzień 

Modlitw o Jedność Kościoła. W czasie Mszy św. i 

nabożeństw będziemy modlić się o jedność wszystkich 

uczniów Chrystusa. 

5. W czwartek o 17.30 adoracja, w piątek o 15.00 koronka i 

adoracja oraz nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

6. W piątek obchodzimy uroczystość św. Józefa Sebastiana 

Pelczara, patrona naszej diecezji. Będziemy modlić się o 

Boże błogosławieństwo dla Księży Biskupów i dziękować 

Panu Bogu za dar diecezji rzeszowskiej. Ze względu na 

uroczystość w tym dniu nie obowiązuje piątkowy post od 

pokarmów mięsnych. 

7. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 17.00 

zapraszamy dzieci przygotowujące się do Pierwszej 

Komunii świętej wraz z rodzicami. W czasie Mszy świętej 

dzieci otrzymają modlitewniki. 

8. Rada Osiedla informuje, że wkrótce może się rozpocząć 

kolejny etap regulacji Strugu. Inwestycja ta jednak będzie 

możliwa tylko wtedy, gdy właściciele niektórych działek 

wyrażą zgodę na ich czasowe użyczenie lub zbycie. 

Prosimy o życzliwość i wyrozumiałość, gdyż od regulacji 

Strugu w dużej mierze zależy bezpieczeństwo powodziowe 

naszego Osiedla. Szczegóły w gazetce i u 

Przewodniczącego Rady. 

9. W gazetce znajduje się informacja Prezydenta dotycząca 

możliwości otrzymania dotacji na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest. Warto się nią zainteresować. 

10. Dziękujemy rodzinom z ul. Makuszyńskiego i z ul. 

Miłosza za przygotowanie kościoła na niedzielę oraz za 

ofiarę na ogrzewanie kościoła. Nowożeńcom dziękujemy 

za dekorację kwiatową. Troskę o kościół w nadchodzącym 

tygodniu powierzamy dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. 

Brzechwy i Miłosza, począwszy od Państwa 

Czechowiczów (ul. Brzechwy 4). 

 

Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa (J 1, 41) 

 

 

 INTENCJE MSZY ŚW.  

II TYDZIEŃ ZWYKŁY 

14/01/2018 – 21/01/2018 

 
14/01 II Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

11 30 

 

17 00 

+ Robert Paśko – 14. Msza św. gregoriańska 

+ Sabina Leszczak w 1. rocznicę śmierci 

+ Bronisława Kieraś od Apostolstwa Dobrej 

Śmierci 

+ Edward Jęczalik w 23. rocznicę 

śmierci 

 
 

15/01 Poniedziałek 

7 00 

 

18 00 

1) + Mariusz Wilk od Pruców i Ząbczyków 

2) + Robert Paśko – 15. Msza św. gregoriańska 

+ Anna i Andrzej Stolarczyk (w 23. rocznicę śmierci 

Andrzeja) od syna Zdzisława z rodziną i córki 

Marii 

 

16/01 Wtorek 

7 00 

 

18 00 

 

1) + Robert Paśko – 16. Msza św. gregoriańska  

2) +Elżbieta Puc od rodziny Organiściaków 

+ Maria Leś w rocznicę śmierci 

 

17/01 Środa – wsp. św. Antoniego Pierwszego 

Pustelnika 

7 00 

 

 

18 00 

1) + Robert Paśko – 17. Msza św. gregoriańska  

2) + Joanna Moskwa od Kazimiery Matłosz ze 

Strzyżowa  

+ Lucyna Członka od kolegów męża z oddziału 

transportu 

 

18/01 Czwartek – rozpoczyna się Tydzień Modlitw o 

Jedność Chrześcijan 

7 00 

 

18 00 

 

1) + Kazimierz Wąsacz od Danuty i Józefa Kruczek 

2) + Robert Paśko – 18. Msza św. gregoriańska 

+ Eugeniusz Barłowski w 5. rocznicę śmierci 

 

19/01 Piątek – uroczystość św. Józefa Sebastiana 

Pelczara – Patrona Diecezji 

7 00 

 

18 00 

1) + Helena Gwiżdż od siostry Celiny z rodziną 

2) + Władysława Stawicka od rodziny Palczewskich 

+ Robert Paśko – 19. Msza św. gregoriańska 

 

20/01 Sobota 

7 00 

 

18 00 

1) + Robert Paśko – 20. Msza św. gregoriańska  

2) + Antoni Kawa od syna Tomasza z rodziną 

+ Ryszard Trojanowski od Bogusława Kotuli 

 

21/01 III Niedziela zwykła 

7 30 

 

 

9 30 

11 30 

17 00 

dziękczynna w 30. rocznicę urodzin Agnieszki z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w 

dalszym życiu 

+ Tadeusz Lis od II Kręgu Domowego Kościoła 

za parafian 

+ Robert Paśko –21. Msza św. gregoriańska 
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