
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 24.01.2021 – 31.01.2021 

Niedziela – 24.01.21, III Niedziela zwykła. Dzień solidarności z Chorwacją. 
        Po mszach św. zbiórka dla ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. 
  7.30 – Za ++ Albertynę i Pawła Skoczylas ze wspom. + ich córki Stefanii  
  Geschlecht oraz za ++ Agnieszkę i Józefa Geschlecht.  
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie  
  dla chorych i cierpiących. 
10.30 – Suma: Za + ojca Rudolfa Czerner w 4 rocznicę śmierci. 

Środa – 27.01.21, Msza szkolna 
17.00 – Za + Josefa Golasch (+ I 2021 w RFN) ze wspom. jego ++ rodziców 
   i siostrę Martę.  

Czwartek – 28.01.21, św. Tomasza z Akwinu 
  6.30 – Za ++ teściów Jana i Marię i ich syna Władysława Lechowicz.  

Piątek – 29.01.2021  
  6.30 – Za ++ ojców: O. Pachalisa Kwoczała i O. Piotra Kwoczała OFM 

Sobota – 30.01.21,  
  7.00 – Za + Elfrydę Juraszek i jej rodziców Martę i Pawła Kipka. 

Niedziela – 31.01.21, IV Niedziela zwykła. 
         Kolekta na bieżące utrzymanie parafii 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + Marię Hajduk. 
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie  
  dla chorych i cierpiących. 
10.30 – Suma: Za ++ rodziców Marię i Brunona Tomeczek ze wspom. 

 ++ dziadków z obu stron.  
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 01.02.2021 – 07.02.2021 

Poniedziałek – 01.02.21,  
  6.30 –  

Wtorek – 02.02.21, święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Boskiej  
     Gromnicznej. Dzień Życia Konsekrowanego 

    Kolekta na pomoc siostrom zakonnym w klasztorach klauzurowych 
    Msze święte z poświęceniem gromnic: 

  8.00 – Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Gromnicznej w intencji Panien  
   i Kobiet naszej Parafii. 
16.30 – Do Matki Boskiej Gromnicznej o opiekę, pokój i zgodę w rodzinach. 

18.00 – W intencji babci Janiny Lechowicz z okazji 85 r. urodzin z podziękow.  
   i prośbą o zdrowie i opiekę Matki Najświętszej. 

Środa – 03.02.21, Msza szkolna, św. Błażeja 
16.30 – Spowiedź miesięczna dzieci i młodzieży 
17.00 – Za ++ Angelę, Hildegardę, Helenę i Trudę zd. Morawiec. 
   Błogosławieństwo ku czci św. Błażeja. 
Po mszy św.: Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

Czwartek – 04.02.21, I czwartek miesiąca 
  6.30 – Za + Arnolda Glomb od rodziny Pipa. 
17.00 – Godzina święta i okazja do spowiedzi św. 

Piątek – 05.02.21, I Piątek miesiąca, św. Agaty 
              Na mszach św. błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty: 
  6.30 – Za ++ rodz. Alojzego i Marię Drost. 
  8.00 – Odwiedziny chorych (na zgłoszenie) 
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  
17.45 – Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa 
18.00 – Ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w intencji Pawła Sikorskiego z ok.  
  18 r. urodzin o opiekę Bożą i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia  
  i błog. dla całej rodziny.  

Sobota – 06.02.21, I sobota miesiąca 
  7.00 – Za + Pawła Dziacko, rodziców i brata, ++ rodz. Annę i Alfonsa Cibura,  
   2 siostry, ++ Janinę i Stanisława Wróblewskich 

Niedziela – 07.02.21, V Niedziela zwykła. 
         Kolekta na Seminarium Duchowne i obiekty diecezjalne 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny  
  Macyszyn oraz w p. int. 
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie  
  dla chorych i cierpiących. 
10.30 – Suma: Z prośbą o zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Matki Boskiej dla  
  Marii Filusz i jej rodziny. 

Najbliższe wolne intencje w lutym: 1, 8, 9, 12.   

SENTENCJA TYGODNIA  
Podejrzenia i przypuszczenia są pełne złośliwości i nigdy nie pozostawiają 
duszy w spokoju (Doroteusz) 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy 
się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje 
postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] aby stanowili jedno, tak 
jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23). 
2. We wtorek 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Msze Święte z błogosławieniem świec o godz. 8.00, 16.30 i 
18.00. Pamiętajmy o osobach konsekrowanych, które oddały życie w służbie 
Bogu i Kościołowi. Warto wspomnieć o setkach domów pomocy, domów 
dziecka, przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych, szpitali i hospicjów, w 
których codziennie służą osoby konsekrowane. 
3. W środę 3 lutego wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona 
chorych na gardło. Po Mszy św. obrzęd błogosławieństwa św. Błażeja. 
4. W piątek 5 lutego wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Na 
wszystkich Mszach Świętych błogosławieństwo chleba i wody. 
5. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej 
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa. Zapraszamy szczególnie 
czcicieli NSPJ i młodzież przygotowującą się do bierzmowania. 
6. Bóg zapłać za złożone ofiary i wykonane prace dla dobra naszej Parafii, 
szczególnie demontaż dekoracji bożonarodzeniowej, umycie i wystrój kościoła 
oraz pomoc w odśnieżaniu. 

NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
 „W szczególny sposób należy pochwalić zwyczaj, według którego wiele 
nabożeństw zakorzenionych wśród ludu chrześcijańskiego kończy się 
obrzędem błogosławieństwa eucharystycznego. Dzieje się bowiem bardzo 
właściwie i nie bez obfitych owoców, gdy kapłan wśród pochylonych głów 
tłumów chrześcijańskich wznosi do nieba Chleb Anielski, krzyż Nim według 
przepisu zakreśla i błaga Ojca Niebieskiego, aby łaskawie zwrócił oczy na 
Syna Swego, z miłości dla nas na krzyżu wiszącego, który chciał zostać przez 
Niego naszym Zbawcą i bratem, aby raczył wylać nadprzyrodzone łaski na tych, 
których odkupiła Krew Baranka bez zmazy” (Pius XII). 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Rozważanie 

 

Wiemy z własnego doświadczenia, że gdy  coś robimy, wytwarzamy, 
dzieło naszych rąk, myśli jest dobre, bo czynione z sercem. Byłoby wspaniale, 
gdybyśmy jeszcze umieli żyć w prawdzie, w pokoju, bez swarów i kłótni. Ale 
nasuwa się tutaj pytanie, skąd brać wiedzę o tym jak żyć, by iść swoją drogą 
spokojnie, bez większych problemów, bez obrazy Boga, bez zgrzytów z wiarą, 
nie mówiąc już o zgrzytach w samym sobie.     

Mamy wprawdzie kodeksy prawa cywilnego, zasady życia społecznego, 
przykazania Boże, ale postępowania możemy się uczyć, zagłębiając się w 
Pismo Święte, uważnie słuchając czytań mszalnych w niedzielę i w tygodniu. 
To nauki, które opowiadają nam, jak żyli nasi przodkowie, jak byli posłuszni 
Bogu. Jasne - powiecie - oni mieli łatwiej, bo mieli proroków, żyli w czasach 
Chrystusa. To prawda, ale my, żyjąc w późniejszym okresie, również możemy 
powiedzieć, że mamy codzienną możliwość korzystania z nauk Chrystusa, tak 
jakby On żył wśród nas. Bo i żyje. Jest obecny podczas mszy Świętej, podczas 
Eucharystii, podczas przemienienia chleba w Święte Ciało. 

Odnajdujemy w tych tekstach rady, przestrogi, wszystko, co nam może 
pomóc podczas wędrówki na tym świecie. Jonasz w dzisiejszym czytaniu 
przestrzega mieszkańców Niniwy, że muszą przyoblec wory pokutne, aby 
przebłagać Boga za nieprawości i grzechy. „Niech obloką się w wory - ludzie i 
zwierzęta - niech żarliwie wołają do Boga!” (Jon 3, 8). Żarliwa modlitwa, z 
prośbą o dar usłyszenia tego, co nam Pismo święte chce przekazać, wspomoże 
nasz umysł. Wiemy doskonale, że nasza percepcja zawęża się do obrazu osoby 
i wprawdzie słowa pobrzmiewają w naszych uszach, ale to, czy usłyszymy, 
zależy tylko od nas. Nie chodzi tutaj o konkretną osobę, lecz o naszą zdolność 
rozumienia, rozważania słów usłyszanych lub przeczytanych. 


