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Poniedziałek (16 stycznia) 

od godz. 16.00: 

Ks. Proboszcz: kontynuacja ul. 

Sikorskiego, numery nieparzyste od 

numeru 93; ul. Familijna (część) 

Ks. Kamil: ul. Sikorskiego, numery 

parzyste od nru 174 

 

Wtorek (17 stycznia) 

od godz. 16.00: 

Ks. Proboszcz: ul. Familijna 

(pozostałe domy); kontynuacja ul. 

Sikorskiego, numery nieparzyste 

Ks. Kamil: kontynuacja ul. 

Sikorskiego, numery parzyste 

 

Środa (18 stycznia) od godz. 16.00: 

Ks. Proboszcz: ul. Rodzinna; 

kontynuacja ul. Sikorskiego, numery 

nieparzyste 

Ks. Kamil: kontynuacja ul. 

Sikorskiego, numery parzyste 

 

Czwartek (19 stycznia) 

od godz. 16.00: 

Ks. Proboszcz: kontynuacja ul. 

Sikorskiego, numery nieparzyste  

Ks. Kamil: kontynuacja ul. 

Sikorskiego, numery parzyste 

 

 

Piątek (20 stycznia) 

od godz. 16.00: 

Ks. Proboszcz: kontynuacja ul. 

Sikorskiego 

Ks. Kamil: ul. Majowa, ul. 

Wschodnia  

 

Sobota (21 stycznia) 

od godz. 9.00 

Ks. Proboszcz: kontynuacja ul. 

Sikorskiego 

Ks. Kamil: kontynuacja ul. 

Sikorskiego 

 

Każdego dnia po zakończeniu kolędy na stronie internetowej parafii 

będziemy publikować miejsce, w którym rozpoczniemy w kolejnym 

dniu. Dziękujemy za zrozumienie. 

). 

 

EWANGELIA  (J 1,29-34) 

Jan zobaczył Jezusa, 

nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto 

Baranek Boży, który gładzi grzech 

świata. To jest Ten, o którym 

powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, 

który mnie przewyższył godnością, 

gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go 

przedtem nie znałem, ale przyszedłem 

chrzcić wodą w tym celu, aby On się 

objawił Izraelowi. Jan dał takie 

świadectwo: Ujrzałem Ducha, który 

jak gołębica zstępował z nieba i 

spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie 

znałem, ale Ten, który mnie posłał, 

abym chrzcił wodą, powiedział do 

mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha 

zstępującego i spoczywającego nad 

Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 

Świętym. Ja to ujrzałem i daję 

świadectwo, że On jest Synem Bożym. 

 

Okiem proboszcza 

Nadchodzący tydzień będzie 

stał pod znakiem dwóch ważnych 

wydarzeń. Jedno z nich dotyczy 

naszej rzeszowskiej diecezji, a 

drugie całego Kościoła. W czwartek, 

19 stycznia obchodzić będziemy 

uroczystość patrona naszej diecezji – 

św. Józefa Sebastiana Pelczara. 

Niektórzy z nas pamiętają jeszcze 

wizytę św. Jana Pawła II w 

Rzeszowie w 1991 roku, w czasie 

której ogłosił on  
 

błogosławionym Józefa Sebastiana 

Pelczara, biskupa przemyskiego z 

początku XX wieku. Gdy 

powstawała diecezja rzeszowska, 25 

marca 1992 roku bł. Józef Sebastian 

został ustanowiony jej patronem. 

Kim był? Po prostu człowiekiem, 

który do końca zrealizował 

otrzymane od Boga powołanie, 

dzięki czemu stał się dobrym, 

mądrym i kochającym ludzi 

biskupem. Jeśli patrzymy z wiarą na 

własne życie, to od św. Józefa 

Sebastiana możemy ciągle uczyć się 

takiej właśnie wierności w 

codziennym życiu. 

Cały Kościół w najbliższą środę 

rozpocznie Tydzień Modlitw o 

Jedność Chrześcijan. Od wielu już 

lat każdego roku od 18 do 25 

stycznia modlimy się o to, aby 

podzieleni chrześcijanie na nowo 

mogli spotkać się na wspólnej 

Eucharystii. Na razie nie jest to 

możliwe, ale gorąca modlitwa oraz 

próby szukania jedności we 

własnych środowiskach mogą 

doprowadzić do tego, że uczniowie 

Chrystusa staną się na nowo 
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jednością. Te intencje będziemy 

polecać Panu Bogu każdego dnia 

Tygodnia Modlitw o Jedność 

Chrześcijan. 

 ks. Tomasz – proboszcz 

Kolędy z Sensem –Ranking 

kolęd wg. ks. Kamila  
 

Dziś po tygodniowej przerwie 

kontynuują ranking kolęd. Dwa 

tygodnie temu zaprezentowałem 

miejsca od, 10 do 4, które nie są nie 

podważalne. Dziś przedstawiam 

kolędy, które w pełni zasługują na 

miano nie tylko moich ulubionych, 

ale których treść bardzo do mnie 

przemawia. 

 

3. Anioł pasterzom mówił – to 

jedna ze znanych kolęd polskich. 

Słowa pochodzą z XVI wieku, są 

przekładem fragmentu łacińskiego 

utworu średniowiecznego na Boże 

Narodzenie. Najstarszy zapis 

tekstu pochodzi z połowy XVI 

wieku a melodyczny z II połowy 

XVII. By zrozumieć ten mój 

wybór trzeba sięgnąć do pełnego, 

czyli siedmiozwrotkowego tekstu 

Pierwsze zwrotki opowiadają 

o spotkaniu anioła z pasterzami, 

którzy zaciekawieni narodzinami 

Mesjasza szybko udają się do 

Betlejem. Tam odkrywają tajemnicę 

uniżenia Pana wszego stworzenia. 

Szczególnie moją uwagę przykuwają 

jednak zwrotki 5 i 6, w których 

przywołane są Starotestamentalne 

figury zapowiadające Chrystusa. 

Pierwsza to różdżka Aarona, którą 

tan kapłan- brat Mojżesza zasadził w 

ziemi a która zakwitając stała się 

znakiem ożywczej mocy Boga – 

Jahwe. W zwrotce szóstej wyraźnie 

widoczne jest nawiązanie to 

Protoewangelii, czyli pierwszej 

zapowiedzi przyjścia Syna 

Człowieczego na świat.  

 

2. Miejsce drugie należy do kolędy: 

O gwiazdo Betlejemska. Autorami 

tekstu są prawdopodobnie: ksiądz 

Zygmunt Odelgiewicz i Alojzy 

Orszulok, obydwaj żyjący w XIX 

wieku. Muzykę skomponował 

Zygmunt Odelgiewicz. 

Pieśń należy do kolęd 

teologicznych, mówiących o tym, że 

światło gwiazdy Betlejemskiej ma 

prowadzić nas do Chrystusa zawsze, 

a nie tylko w okresie świąt. W tej 

kolędzie urzeka mnie wielka 

tęsknota za Bożym Synem – 

Światłością Świata. Utwór jest 

odpowiedzią na pytanie: Gdzie 

można znaleźć źródło miłości. Nie 

ma go nigdzie bardziej jak na 

ołtarzach, na których Jezus rozpala 

dar miłości. Szczególnie wymowna 

jest 3 zwrotka, która jest prośbą by 

Jezus nie gardził sercem człowieka, 

które jest podobne do stajni – biedne, 

może także ubrudzone. Tekst jest 

wyrazem nadziei, że Pan Jezus 

przychodzi do grzesznika, według 

słów Ewangelicznych „Panie nie 

jestem godzien, abyś przyszedł do 

mnie…” Istotnie Jezus przychodzi 

do nas, nie, dlatego, że jesteśmy 

dobrzy, ale dlatego że tak chce, bo 

nami nie gardzi i nas kocha. 

 

Za tydzień moja ulubiona kolęda 

wraz z interpretacją. Ciekawe czy 

ktoś wie, jaki to utwór.  

Ks. Kamil 

 

Rozmiłowany 

w Sercu Bożym 

 
25 lat temu, 25 marca 1992 roku 

Papież Jan Paweł II bullą „Totus 

Tuus Poloniae Populus” utworzył w 

Kościele polskim 13 nowych 

diecezji, w tym diecezję rzeszowską. 

Otwiera się więc przed nami rok 

wielkiego jubileuszu 25-lecia naszej 

diecezji. 

Patronem naszej diecezji został 

ustanowiony obok bł. Karoliny 

Kózki, św. Józef Sebastian Pelczar, 

którego wspomnienie obchodzimy 

19 stycznia.  

Święty Józef Sebastian Pelczar 

urodził się miejscowości położonej 

niedaleko nas - w Korczynie koło 

Krosna. Jest założycielem 

Zgromadzenie Służebnic 

Najświętszego Serca Jezusowego – 

Sióstr Sercanek (1894r.). Dewizą 

życia naszego patrona były słowa: 

Wszystko dla Najświętszego Serca 

Jezusowego przez niepokalane ręce 

Najświętszej Maryi Panny.  

Wiele można pisać o jego 

dzieciństwie, wychowaniu w 

środowisku rodzinnych, religijności 

a później życiu kapłańskim i 

biskupim, jego życiorys jest bogaty. 

Jednak popatrzmy dziś może nie tyle 

na jego dzieciństwo i drogę do 

kapłaństwa, ale na jego duchowość i 

spuściznę, jaką po sobie zostawił, na 

to, na co chciał zwrócić uwagę 

wierzących.  

 

Zdumienie musi ogarnąć każdego, 

gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając 

odejść do Ojca na tron 

chwały, został z ludźmi na 

ziemi. Miłość Jego 

wynalazła ten cud cudów, 

(...) ustanawiając 

Najświętszy Sakrament. - 

św. Józef Sebastian Pelczar 

 

Jaki był Biskup 

Pelczar? Mówi się, że był 

człowiekiem bardzo 

pracowitym. Dbał o rozwój 

duchowy kapłanów, chciał 

krzewić wiarę w ludziach świeckich 

a także umacniać zasady wiary w 

codziennym życiu. Odznaczał się 

głębokim życiem modlitwy. Jak 

możemy przeczytać w jednym z 

opisów jego życiorysów: Przy tych 

rozlicznych zajęciach biskup 

znajdował bez trudu czas na 

codzienną modlitwę: godzina 

adoracji Najświętszego Sakramentu, 

dwa rozmyślania, Msza św., 

półgodzinna modlitwa dziękczynna, 

brewiarz, różaniec 

(www.apostol.pl). Kochał Kościół i 

Ojczyznę, pragnął by była ona silna 

Bogiem i wiarą.  

Jak już wcześniej wspomniałam 

był oddany nabożeństwu do Serca 

Jezusowego, był żywo 

zainteresowany osobą Małgorzaty 

Marii Alacoque. Jego kult do 

Najświętszego Serca Jezusa był 

ściśle związany z umiłowaniem 

Eucharystii. Jak sam pisał:  

Eucharystia jest niejako 

wysiłkiem miłości Jezusa, a nic nam 

jej nie zastąpi, nic z nią w 

porównanie iść nie może; bo ona 

nam daje Jezusa rzeczywiście 

obecnego, Jezusa zostającego z nami 
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w nieprzerwanym stosunku miłości, – 

Jezusa ofiarującego za nas 

nieustannie swe życie i śmierć, – 

Jezusa oddającego się nam w sposób 

całkowity i niewysłowiony […] 

Eucharystia wyszła z Serca 

Jezusowego i wskazuje nam, gdzie 

jest to Serce żywe, gdzie Ono bije dla 

nas, gdzie się ofiaruje za nas, gdzie 

pragnie być naszym pokarmem, 

naszym życiem, naszą siłą, naszą 

pociechą. 

 

W tym nabożeństwie św. 

Biskup widział ratunek dla 

odrodzenia całego narodu. 

Wskazywał na dwa aspekty Serca 

Jezusowego – cielesne i duchowe. 

Serce cielesne jest częścią 

Jezusowego człowieczeństwa, 

wskazuje na Jego życie w kontekście 

historycznym, ukazuje dzieło 

Odkupienia od żłóbka aż po krzyż, 

zwracając szczególnie uwagę na 

Jego Serce zranione właśnie na 

krzyżu. Jednak główna pobudką 

miłości jest Jego Serce duchowe i 

Jego nieograniczona, niezmienna 

miłości. Jak wskazuje Święty – ta 

miłość, której najwspanialszymi 

pomnikami są żłóbek, krzyż, ołtarz i 

przybytek sakramentalny. 
Święty Biskup poprzez swoje 

życie, ale także bogatą spuściznę, 

jaką po sobie zostawił uczy nas 

zaufania Bogu i prawdziwości Jego 

obietnic. Uczy nas jak żyć, zostawia 

nam rady i wskazówki by dojść do 

nieba.  

Za każdy dar łaski bądź 
wdzięczny, a większego 
staniesz się godny, bo 

wdzięczność za otrzymane 
łaski jest modlitwą o 

nowe. Jeżeli nie 
dziękujesz, Bóg staje się 
skąpy - św. Józef Sebastian 

Pelczar 

Magdalena Maraj 

 
 

O II wojnie światowej  

z dziećmi 
 

Nie zastanawialiście się kiedyś, 

jak rozmawiać z dziećmi o naszej 

trudnej historii, o holokauście, 

obozach koncentracyjnych, 

masowych mordowaniach naszych 

rodaków? 

Myślę, że nie jest to proste, ale 

na pewno któregoś dnia dziecko o to 

zapyta. Bo usłyszy na lekcji, w 

telewizji, w radiu.  

Jak się do tego odnieść? 

Wytłumaczyć tak, aby dziecko nie 

wystraszyć i jednocześnie zachęcić 

do poznania tego etapu naszej 

ojczyzny. Dlatego poruszam taki 

właśnie temat? Z powodu książki, 

która dostałam w tamtym roku na 

imieniny i którą otworzyłam dopiero 

w przerwie świątecznej. Nosi tytuł 

„Złodziejka książek”. Autorem jest 

Mark Zusak , pochodzący z Sydney. 

Książka stała się bestsellerem 

przetłumaczonym na ponad 

czterdzieści języków. Powstał też 

film, którego jeszcze nie oglądałam, 

bo nie mam w zwyczaju tego robić 

przed przeczytaniem książki. 

Jest coś niezwykłego w tej 

powieści, narratorem jest śmierć. Nie 

jest to typowa kostucha w czarnych, 

powłóczystych szatach z kosą, ale 

postać zrozpaczona swoim żniwem, 

obolała i zatroskana, że musi 

przybyć po kolejną ofiarę. Śmierć o 

czułym sercu, zaprezentowana na 

początku książki, co już zaciekawia i 

zachęca do dalszej lektury. Teraz 

trochę o treści. Cała historia zaczyna 

się w roku 1939, poznajemy Liesel 

Meminger jako małą, 

dziewięcioletnią dziewczynkę, która 

jest w drodze do swoich nowych 

rodziców zastępczych w raz ze 

swoim młodszym bratem. Ich matka 

pozbawiona środków o życia 

postanawia ich oddać w dobre ręce.  

Podczas długiej podróży 

pociągiem umiera jej młodszy 

braciszek, nad czym bardzo ubolewa 

narrator. W czasie jego pogrzebu 

dziewczyna dokonuje swojej 

pierwszej, książkowej kradzieży. 

Przywłaszcza sobie „Podręcznik 

grabarza”, który wypadł z kieszeni 

jednemu z pracujących przy 

pochówku brata mężczyzn. Od tego 

momentu zaczyna się jej pragnienie 

posiadania kolejnych książek, które 

będzie ją popychało do kolejnych 

kradzieży. Dziewczynka trafia na 

przedmieścia Monachium, do 

rodziny Rosy i Hansa 

Hubbermanów. 

Mark Zusak przedstawia wojnę 

oczami Niemców z małego 

miasteczka, dla których ten czas też 

był ciężkim przeżyciem. Czas 

wojenny zniszczył ich miłości, 

przyjaźnie, zabrał bliskich. Nie 

wszyscy Niemcy byli nazistami i 

siali nienawiść. I tu na pierwszy plan 

wychodzi Hans Hubberman, 

przybrany ojciec dziewczynki, który 

ukrywa w swojej piwnicy Żyda.  

Wbrew pozorom czytając 

książkę czuje się dziwny spokój i 

poczucie oswojenia ze śmiercią. Ma 

się poczucie, że to ludzie ludziom 

zgotowali taki los. Napisano wiele 

książek o II wojnie światowej, w 

których opisane jest całe 

okrucieństwo tamtych dni. 

Prezentowane są makabryczne 

obrazy, wzbudzające lęk i 

przerażenie. Chyba nie pokazałabym 

tego swojemu dziecku. Mark Zusak 

przedstawia ten czas w zupełnie 

innym sposób, przemyca trudne 

momenty, wplatając w mnie miłość, 

przyjaźń, bezinteresowną pomoc.  

Nie bez powodu powieść 

znalazła się w pierwszej dziesiątce 

polecanych dla dzieci książek i 

została dziecięcym bestsellerem roku 

2008. Książka pokazuje różne 

oblicza człowieka, dobro przeplata 

się ze złem. Pokazuje dzieciom jak 

okrutny może być świat i jaką moc 

mają słowa, ale co najważniejsze czy 

okażesz się człowiekiem, czy podasz 

umierającemu z głodu kawałek 

chleba albo przechowasz w piwnicy 

niewinnego, czy przygarniesz cudze 

dziecko? Sposób pisania jest bardzo 

wyrazisty, emocjonalny  a 

równocześnie prosty i zrozumiały 

dla najmłodszych. Poruszająca 

opowieść o miłości, przyjaźni, 

odpowiedzialności, uczuciach 

istniejących nawet w czasie, kiedy 

cały świat pogrążą się w nienawiści, 

a śmierć czai się na każdym koku.  

Anna Zielińska 
 

 

Bóg zapłać za sprzątanie i 

przygotowanie kościoła na 

niedzielę 

D. A. Puc; P. Modlisz; Z. M. 

Modlisz; R. G. Uchman; J. A. 

Jedynak; M. T. Migut 
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Sakrament chrztu  

świętego przyjął 

Kornel Jan Kmiotek 

(08. 01. 2017) 
 

 
Odeszła do Pana 

Śp. Sabina Leszczak 

(11. 01. 2017) 

Śp. Władysław Lisowicz 

(13.01.2017) 
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im 

wieczne spoczywanie 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

15 stycznia 2017 

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się 

koncert kolęd w wykonaniu naszego chóru Alba 

Cantans oraz chóru z parafii św. Rocha w Rzeszowie 

– Słocinie. Serdecznie zapraszamy. 

2. W środę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o 

Jedność Chrześcijan. Zainaugurujemy ten czas 

nabożeństwem Nowenny ku czci Matki Bożej 

Miłosierdzia. Podziękowania i prośby prosimy 

składać do skrzynki znajdującej się na stoliku z prasą. 

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od 

godz. 16.30 a w piątek nabożeństwo do Bożego 

Miłosierdzia. 

3. W czwartek 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. 

4. Dziękujemy Rodzinom, które odwiedziliśmy w 

ubiegłym tygodniu. Bóg zapłać za spotkanie, 

rozmowę, możliwość poznania się oraz za ofiary z 

okazji kolędy składane w kopertach na tacę.  

5. Dziękujemy rodzinom z ul. Kard. Wojtyły za 

posprzątanie i przygotowanie kościoła na niedzielę, za 

kwiaty oraz za ofiarę. Troskę o kościół tym tygodniu 

powierzamy dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. Kard. 

Wojtyły zaczynając od Państwa Ząbczyk. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W Gościu 

Niedzielnym możemy znaleźć ciekawe zestawienia 

dotyczące religijności Polaków. W Niedzieli 

polecamy wiadomości z naszej diecezji i regionu. 

 

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata  

(J 1, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE  MSZY  ŚW.15/01/2017 – 22/01/2017 

 

 

15/01 II  Niedziela zwykła 

7 30 + Anna Pajda 

9 30 + Michał Przewrocki od braci z róży św. Józefa 

11 30 + Olga i Franciszek Kotula 

17 00 + Adam Bać – 1. Msza św. gregoriańska 

16/01 Poniedziałek 

7 00 1) + Adam Bać – 2. Msza św. gregoriańska 

2) + Emilia Wilk od sióstr z róży Matki Bożej 

Saletyńskiej 

17 00  + Eugeniusz Grzebyk w rocznicę śmierci 

17/01 Wtorek – wsp. św. Antoniego opata 

7 00 1) + Edward Jęczalik w 22. rocznicę śmierci 

2) + Ryszard Trojanowski od wnuków Konrada i 

Krzysztofa 

17 00 + Adam Bać – 3. Msza św. gregoriańska 

18/01 Środa 

7 00 1) + Adam Bać – 4. Msza św. gregoriańska 

 

17 00 

2) + Jadwiga Głąb od rodziny z Lublina 

+ Eugeniusz Barłowski w 4. rocznicę śmierci 

19/01 Czwartek – ur. św. Józefa Sebastiana Pelczara 

7 00 1) + Janina Czudec od syna Wojciecha z rodziną 

2) + Robert Paśko od rodziny Grotów 

17 00 + Adam Bać – 5. Msza św. gregoriańska 

 

20/01 Piątek 

7 00 1) + Adam Bać – 6. Msza św. gregoriańska 

 2) + Michał Przewrocki od rodziny Przewrockich 

17 00 + Lucyna Członka od syna Rafała i Agaty 

21/01 Sobota – wsp. św. Agnieszki 

7 00 1) + Jan Filip od Parafialnego Zespołu Caritas 

 

17 00 

2) + Helena Miąsik od siostrzenicy Marii 

Kwiatkowskiej z rodziną 

 + Adam Bać – 7. Msza św. gregoriańska  

22/01 III Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

+ Adam Bać – 8. Msza św. gregoriańska  

+ Damian Grygiel od rodziny Kucabów z 

Kraczkowej  

11 30 + Emilia Wilk od siostry Anny z rodziną 

17 00 + Stanisław Pikuła 
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