
 Dziś świętujemy 2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Kolekta Mszy 
św. przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, na pokrycie kosztów 
ogrzewania w kościele. 

---------------------- --------------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
 Serdecznie zapraszamy do wspólnego kolędowania dziś na godzinę 15.30. 
 Dzisiaj rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie dla tych Parafian, którzy 

złożyli deklarację kolędową. Księża będą dziennie odwiedzać około 4 rodzin, plan jest 
w gablotce i na stronie parafialnej. Na podany w deklaracji numer telefonu księża 
wcześniej będą się kontaktować i ustalać szczegóły odwiedzin. 
 W czwartek 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu 

msze odprawiane będą w porządku niedzielnym. Również 6 stycznia obchodzimy 
Dies Episcopi – modlimy się szczególnie za naszego arcybiskupa Wiktora oraz bisku-
pów pomocniczych Adama i Marka, obchodzących rocznicę sakry biskupiej. Kolekta 
w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby misji.  
 W tym tygodniu obchodzimy I czwartek i I piątek miesiąca. I czwartek przypada 

w Uroczystość Objawienia Pańskiego, dlatego nie będzie oddzielnego nabożeństwa, 
natomiast w I piątek nabożeństwo do NSPJ odprawione będzie po mszy porannej. 
Dodatkowa okazja do spowiedzi w I piątek od godz. 17.00. W sobotę 8 stycznia po 
mszy wieczornej odbędzie się w oratorium spotkanie Wspólnoty Trudnych Mał-
żeństw „Sychar”. Spotkanie poprowadzi psycholog – siostra Małgorzata Skonieczek.  
 W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Święto Chrztu Pańskiego. 
 W miesiącu styczniu zaplanowane mamy w niedzielne popołudnia koncerty ko-

lędowe, na które zapraszamy, do wspólnego kolędowania. 9 stycznia, czyli już za ty-
dzień, o godz. 15.30 wystąpi z kolędami w naszym kościele regionalny zespół Istebna. 
16 stycznia zapraszamy na występ chóru Cecylia wraz z zaprzyjaźnionymi chórami z 
okolicznych parafii. 30 stycznia z kolędami wystąpi w naszej parafii zespół Carran-
tuohill. Natomiast 23 stycznia chcemy zrobić wspólne kolędowanie rodzinne. Osoby, 
czy rodziny (grupy osób), które chciałyby zaprezentować kolędę i wspólnie ją z nami 
zaśpiewać zapraszamy do kontaktu z panią Kasią – naszą organistką lub z probosz-
czem do niedzieli 16 stycznia. Należy podać imię, nazwisko, tytuł kolędy i formę 
akompaniowania. Proszę się nie zrażać, to nie są żadne występy artystyczne, ale 
wspólne parafialne kolędowanie 
 Zapraszamy w tygodniu na Godzinki o 6.30 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o 

godz. 8.00. w sobotę po mszy porannej zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, 
które poprowadzą kobiety grupy „Miriam”. Jak w każdą sobotę o godz. 16.00 wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej. Zapraszamy na oso-
bistą modlitwę i adorację Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus do naszej świątyni. Za-
wierzmy Bogu swoje rodziny, przychodźmy z najmłodszymi i prośmy Boga o ustanie 
pandemii, zdrowie, miłość i zgodę w naszych rodzinach. Zachęcamy do lektury ksią-
żek i czasopism religijnych, a zwłaszcza Gościa Niedzielnego. W dzisiejszym ORDO 
znajduje się sprawozdanie roczne, które było przedstawione na mszy na zakończenie 
roku. Zachęcamy do zapoznania się z nim. Dziękujemy za zaangażowanie się w akcję 
„Podziel się posiłkiem”, której wynikiem było obdarowanie 24 podopiecznych, star-
szych, chorych, czy samotnych Parafian posiłkiem świątecznym. 
 Serdecznie zapraszamy na msze kolędowe dla mieszkańców poszczególnych ulic 

parafii. Ich plan znajduje się w internecie, także jest w gablotkach i ordo. Na zakoń-
czenie tych mszy będzie można zabrać ze sobą do domu przygotowany zestaw kolę-
dowy, w którym znajdują się: życzenia, modlitewniki, kadzidło, kredę do oznaczenia 
domów (na drzwiach można nią napisać C+M+B i datę 2022) i obrazek.  
 W minionym tygodniu odszedł do Pana: Paweł Nowicki. Wieczny odpoczynek… 
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Słowo życia: 
2  stycznia 2022 –  II Niedziela BN – J1,1-18 
3  stycznia 2022 – Poniedziałek  -  J1,29-34 
4  stycznia 2022 – Wtorek   - J1,35-42 
5  stycznia 2022 – Środa – J1,43-51 
6  stycznia 2022 – Uroczystosc Objawienia Panskiego    - Mt2,1-12 
7  stycznia 2022 – Piątek   - Mt4,12-17.23-25 
8  stycznia 2022 – Sobota – Mk6,34-44 
 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM               02.01.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. wolna intencja... 
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem M. B. Uzdrowie-

nia Chorych w intencji Sebastiana o szybki powrót do zdrowia po prze-
szczepie z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny, jak i rodziny 
dawcy.   

10.30 Msza św. kolędowa W intencji Parafian z ulic Wieniawskiego, Wą-
skiej, Krzywej, Szpitalnej i Chopina. 

12.00  Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ireny Świtula z okazji 85 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 

15.30 Nieszpory świąteczne. 
16.30  Msza św. z obrzędem chrztu św. Aurelia Dudek, Emilia Brzezina, 

Hanna Bień (ochrzczone: Kamila Konieczny, Matylda Jurczak). 
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Adama Postawka z okazji 

60 rocznicy urodzin, oraz w intencji wnuczki Barbary z okazji urodzin z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Światło Ducha Świę-
tego , opiekę Anioła Stróża zdrowie  i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. Te Deum. 



PONIEDZIAŁEK                                                     03.01.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za ++ rodziców Pawła i Annę Grabiec, braci Henryka i Piotra. 
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Elżbietę Godoj. 

18.00 Msza św. Za + Dorotę Brzonkalik w 3 rocznicę śmierci, męża Józefa. 
 

WTOREK                                                             04.01.2022 r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Anny Ligockiej z okazji uro-

dzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie ii błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za ++ rodziców Teresę i Antoniego Cieślik. 

18.00  Msza św. Za + Krzysztofa Wacławczyka, żonę Krystynę.   
ŚRODA                                                              05.01.2022r. 

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św.  Za + Stanisława Dziwoki. 
8.00 Litania do św. Józefa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
8.15 Msza św. Za + Annę Musioł w 30 dzień po śmierci. 

18.00 Msza św. Za + Franciszka Durczok we wspomnienie urodzin o dar ży-
cia wiecznego. 
 

CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO   06.01.2022r.  
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Za + Józefę Kocur we wspomnienie urodzin.  
9.00 Msza św. DO Opatrzności Bożej w intencji rodziny Czarnecki z podzię-

kowaniem za odebrane łaski z prośbą o łaskę silnej wiary. 
10.30 Msza św. kolędowa; W intencji Parafian z ulic Tetmajera, Skalnej, 

Ofiar Terroru, Mickiewicza, Krasińskiego i Licealnej. 
12.00 Msza św. Za +Józefa Ciurko w kolejną rocznicę śmierci, żonę Magda-

lenę, synową Celinę, zmarłych rodziców i rodzeństwo.  
14.00 Msza św. ślubna: Kamila Barteczko – Łukasz Jakubowski. 
16.00 Nieszpory świąteczne. 
16.30 Msza św. Za + Józefa Dwornika w 5 rocznicę śmierci. 
18.00 Msza św. Za + męża Stanisława Kampik w 8 rocznicę śmierci.  

  
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                                    07.01.2022 r.  

6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. 

Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
8.15 Msza św. Za + Dawida Pytlik we wspomnienie urodzin.  

18.00 Msza św. koncelebrowana:  
1. W intencji dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych. 
2. Za + Zbigniewa Liskowiak w 1 rocznicę śmierci.   
  

SOBOTA                                                                       08.01.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP 
7.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Erwina Demel z okazji 85 

rocznicy urodzin z okazji 85 rocznicy urodzin z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. Te Deum  
Po Mszy św. modlitwa różańcowa którą poprowadzi Grupa Kobiet 
„Miriam” oraz Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

8.15 Msza św. koncelebrowana: 
1. W intencji członków Róż różańcowych oraz za ++ Cecylię Zapa, 
Annę Musioł, Kazimierza Nowickiego, Jadwigę Moj, Annę Mańka, Ma-
rię Jurkowską. 
2. W intencji Rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej Szensztackiej.    

17.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Ireny Brodniak z okazji 90 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum. 
 

NIEDZIELA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                   09.01.2022 r. 
6.30 Godzinki o NMP    
7.00 Msza św. Za ++ Władysława i Anielę Marcinek, Zenona Marcinek, An-

drzeja i Gertrudę Czarnecki, Ernesta i Celinę Ciuraj, Ewę Makszyńską, 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

9.00 Msza św. Za + Piotra Niespodziany – dar od Małgorzaty i Sławomira z 
rodziną.  

10.30 Msza św. kolędowa W intencji Parafian z ulic Bohaterów Warszawy, 
Narutowicza i Bema. 

12.00 Msza św.  wolna intencja...  
15.30 Kolędowanie z zespołem Istebna 
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Karol Szkuta, Mikołaj Groborz 

(Bruno Borsukiewicz). 
18.00 Msza św. Za ++ rodziców Bronisławę i Tomasza Bojdak. 

 


