
Czwarta Niedziela Zwykła 

29 stycznia 2023 

I czyt. So 2, 3;3, 12-13 

II czyt. 1 Kor 1, 26-31 

Ref. Psalm 146: „Ubodzu duchem mają wstęp do 

nieba.” 

Ewangelia: Mt 5-1-12a 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODSZEDŁ DO BOGA: 
 

Jan KRASNODĘBSKI 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ... 

 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Stając wobec Boga, uświadamiamy sobie zawsze ludzką 

słabość i dlatego szukamy pomocy u Tego, który jedynie 

może nas wesprzeć. A dobry Bóg jakby wychodzi 

naprzeciw naszym pragnieniom i sam wzywa człowieka, 

żeby wszedł na drogę prowadzącą do życia wiecznego. 

Nie jest ona łatwa, ale również na niej wzmacnia nas 

Chrystus w każdej chwili, a szczególnie wtedy, gdy 

wypada cierpieć dla sprawiedliwości.  

Rozpoczynając udział w Ofierze Ciała i Krwi Jezusa, 

naszego Zbawiciela, pragniemy zaczerpnąć nowej siły, 

aby z jeszcze większą gorliwością podjąć pracę nad sobą. 

Przyznajmy się jednak najpierw do naszych grzechów i 

niedoskonałości. 
 

FUNDUSZ REMONTOWY 
 

Dzisiaj zbierana będzie druga kolekta na Fundusz 

remontowy w naszej parafii. Dziękujemy za złożone 

ofiary. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
 

W środę, 1 lutego zapraszamy na Nabożeństwo do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy oraz Msze św. zbiorową. 

Zachęcamy do korzystania we Mszy św. zbiorowej, 

szczególnie w sytuacjach, gdzie pragniemy aby nasza 

intencja jak najszybciej była odprawiona. Intencje 

przyjmujemy w biurze parafialnym.  
 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
 

W czwartek, 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania 

Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazwane świętem 

Matki Bożej Gromnicznej. To święto ukazuje nam 

Chrystusa – Światłość Świata, a przyniesiona świeca ma 

przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi 

naszego życia. Serdecznie zapraszamy na Msze św. o 

godz. 8:00, 11:00 oraz 19:00. Msze św. o godz. 11:00 

oraz 19:00 odprawi oraz kazanie wygłosi ks. Bp Piotr 

Turzyński, delegat polskich biskupów ds. duszpasterstwa 

Polonii. Serdecznie zapraszamy! 

 

 

FUNDUSZ WSPARCIA POLSKICH MISJONARZY 
 

W niedzielę, 5 lutego będzie zbierana druga składka na 

prace misyjne Misjonarzy Oblatów. Nasi ojcowie 

pracują w 65 krajach świata. Swoją działalność misyjną 

rozpoczęli ponad 170 lat temu. W ostatnich latach 

ojcowie udali się do nowych placówek misyjnych w 

Wietnamie, Afryce, Białorusi, Ukrainie i Rosji. W wielu 

wypadkach muszą budować wszystko od podstaw 

(zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym). 

Muszą również w bezpośredni sposób pomóc biednym 

ludziom, wśród których pracują i do których zostali 

posłani. Kopertki są w zestawach rocznych jak również z 

tyłu kościoła. Bóg zapłać za Waszą ofiarność! 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

W czwartek obchodzimy także ustanowiony przez 

Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmujemy osoby, 

które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom 

w zakonach i zgromadzeniach. Prośmy też o liczne i 

święte powołania do życia zakonnego.  
 

WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA 
 

W piątek, 3 lutego, przypada wspomnienie św. Błażeja, 

biskupa Sebasty w Anatolii w dzisiejszej Turcji. Został on 

okrutnie zamordowany za wiarę ok. 316 r. za panowania 

cesarza Licyniusza. Tego dnia w wielu regionach udziela 

się tzw. błogosławieństwa św. Błażeja, uważanego m.in. 

za patrona chorób gardła. Podczas tego obrzędu 

duchowny błogosławi gardło dwiema skrzyżowanymi 

świecami. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu mamy pierwszy czwartek, piątek i 

sobotę miesiąca. W pierwszy czwartek, ze względu na 

Święto Ofiarowania, nie będzie nabożeństwa. W 

pierwszy piątek miesiąca adoracja Najświętszego 

Sakramentu od godz. 15:00, a o 18:30 Nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Jezusowego. W pierwszą sobotę 

miesiąca, o godz. 18:00 nabożeństwo do Matki Bożej.  
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic 

różańcowych w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą 

św. o godz. 11:00. 
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
 

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii odbędzie się w 

sobotę, 22 kwietnia o godz. 16:00. 
 

KOPERTKI NA OFIARY 
 

Zestawy kopertek na ofiary na bieżący rok znajdują się w 

tyle kościoła. Prosimy parafian o ich odbiór. Jeśli ktoś nie 



używał w minionym roku kopertek, to ich automatycznie 

nie otrzymał. Jeśli ktoś ponownie chce mieć niedzielne 

kopertki to prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 
 

ROZLICZENIE DO PODATKU ZA ROK 2022 
 

Parafianie, którzy używają kopertki powinni już otrzymać 

zaświadczenie do podatku za ofiary złożone w 2022. Rok 

obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia. Ofiary 

złożone w styczniu 2023, nawet w kopertach z minionego 

roku wliczone będą na rok 2023. Bóg zapłać wszystkim, 

którzy w tej trudnej sytuacji czują się odpowiedzialni za 

utrzymanie i funkcjonowanie kościoła, który jest naszym 

domem. Dzięki Wam nasz kościół i parafia będzie przez 

wiele lat służyła kolejnym pokoleniom. 
 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
 

W dniach od 15 do 22 listopada 2023 r. odbędzie się 

pielgrzymka do Ziemi Świętej. Szczegółowe informacje 

znajdują się na ulotkach w tyle kościoła. Czas spędzony 

w Ziemi Świętej jest najpiękniejszym spotkaniem z 

Chrystusem. Po bliższe informacje oraz zapisy prosimy o 

kontakt z biurem podróży POLIMEX, tel. 905-238-6683 

ext. 42, pani Violetta Ganowska. 
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na rok 2023 są przyjmowane w biurze 

parafialnym. Nie przyjmujemy intencji telefonicznie. 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 

Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są 

o przyjście do biura parafialnego. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Zofię Łukasik 

Za śp. Artura Związek 

Za śp. Amelię Fedynkiewicz 

Za zmarłych z rodziny Nyczów – własna 

Za zmarłych z rodziny Czupielowskich – rodzina Nyczów 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

4. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 29 stycznia  

8:00 Za śp. Edwardę i Jana Muzyka oraz zmarłych z 

rodzin Muzyka i Hoduń - córka 

9:30 Za śp. Janinę i Andrzeja Gal – córka Teresa 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Janinę Pruchnicką (24. rocznica) – córka z 

rodziną 

19:00 Za śp. Witolda i Dorothy Krupowicz, Jana i Annę 

Firlejczyk, braci Jana i Czesława Firlejczyk - 

rodzina 

PONIEDZIAŁEK, 30 stycznia – bł. Bronisława 

Markiewicza, kapłana 

8:00 Za śp. Agnieszkę 

19:00 Za śp. Karola Myśliwca, Eugeniusza Iglara, 

Dominika Brzyżka, dziadków Józefa i Małgorzatę 

Pawlik - Anna 

WTOREK, 31 stycznia – św. Jana Bosko, kapłana 
8:00 Za śp. Helenę (rocz.) i Czesława – o. Kazimierz  

19:00 Za śp. Joannę Matykę oraz Helenę i Jana Bałdys – 

siostra i córka z rodziną 

ŚRODA, 1 lutego 

8:00 1. Za śp. Waleriana i Stanisławę Deputat - Stenia 

Baran z rodziną – siostra z rodziną 

 2. Za śp. Helenę Tynus – siostra z rodziną 
18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie 

8:00 Za śp. Annę i Wojciecha Kopeć – córka z rodziną 

11:00 1. Za parafian 

 2. Za śp. Marię Gal - rodzina 

19:00 1. Za śp. Piotra Kiens – rodzina Kiens 

 2. Za śp. Wacława Frejlich - siostra 

PIĄTEK, 3 lutego – św. Błażeja, biskupa 

8:00 1. Za śp. Józefa i Katarzynę Warjas – Joanna z 

rodziną 

 2. Za śp. Za śp. Edmunda Leszczyńskiego i 

zmarłych z rodziny – zięć Jacek z rodziną 
18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku 

19:00 O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla 

Rafała i Ani z rodziną - rodzice 

SOBOTA, 4 lutego  
8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 2. Za śp. Walter’a Kuszelewski, Wandę i Ray – 

dzieci i rodzeństwo z rodzinami 
18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Za śp. rodziców Emilię i Eugeniusza oraz brata 

Waldemara Marzec – córki i syn 

5. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 5 lutego 

8:00 Za członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Za śp. Mirosława Pietka – żona z dziećmi 

11:00 Za parafian 

13:00 O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla 

Jana Kołpaka w dniu urodzin - mama 

19:00 Za śp. Bronisława Tomczyszyn – żona z rodziną 


