OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś niedziela Chrztu Pańskiego - koniec
liturgicznego okresu Bożego Narodzenia.
2. Zapraszamy serdecznie dziś na godz. 19.00
na radosne PARAFIALNE KOLĘDOWANIE. Zapraszamy wszystkich Parafian oraz
muzykujących i śpiewających. Można zabrać
ze sobą instrumenty, śpiewniki i gorące serce
do śpiewu kolęd i pastorałek.
3. Wizyta duszpasterska w naszej parafii od
jutra. Zapraszamy wszystkich mieszkańców
naszej parafii - z poszczególnych ulic i domów, do naszego kościoła na godz. 17.00.
Zachowując reżim sanitarny, przeżyjemy
nabożeństwo kolędowe, błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem, Mszę św.
i spotkanie duszpasterskie. W czasie nabożeństwa i Mszy św. będzie także okazja do
spowiedzi św. Niech to będzie czas spotkania z Bogiem, duszpasterzami i ze sobą
wzajemnie, aby w budować i umacniać
więzi międzyludzkie oparte o sakramenty
i wiarę. Ewentualne ofiary składane podczas
tej okazji przeznaczone będą na dalsze prace
remontowe wokół kościoła. Jeżeli ktoś z Parafian nie może uczestniczyć w kolędzie w wyznaczonym dniu zapraszamy w inny dzień na
błogosławieństwo, Mszę św. i spotkanie
duszpasterskie
Plan wizyty na najbliższy tydzień jest następujący:
10.01. – pon. – ul. Siedlanowskiego bloki nr
1,1a, 2, 4 oraz ul. Przemysłowa i Ciemny Kąt.
11.01. – wtorek – ul. Siedlanowskiego bloki
nr 6 i 8.
12.01. – środa - ul. Siedlanowskiego bloki nr
10 i ul. Piwna i ul. Komunalna - domki.
13.01 .– czwartek – ul. Podleśna bloki i domki oraz ul. Niezłomnych - bloki i domki.
14.01. – piątek – Okrzei, Bema, Kilińskiego
i Dmowskiego - wszystkie
Plan wizyty duszpasterskiej w następnym tygodniu:
- poniedziałek - 17.01.- ul. Popiełuszki cała
ulica
- wtorek- 18.01. - Ofiar Katynia bloki i
domki

- środa - 19.01 - ul. Metalowców i Żeromskiego bl od 1 do 7
- czwartek - 20.01. - ul. Żeromskiego bl. 8
i Orzeszkowej bloki i domki
- piątek - 21.01 - ul. Tuwima, Gałczyńskiego, Staffa, Asnyka, Słowackiego i Sienkiewicza..
4. Dziękujemy wszystkim modlącym się za
całonocną adorację Najświętszego Sakramentu.
5. W najbliższą sobotę spotkanie formacyjne
dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania:
Klasy 8: o godzinie 9:00 szkoła nr 1, o godzinie 10:00 szkoła nr 4
Klasy 7: o godzinie 11:00 szkoła nr 1,
o godzinie 12:00 szkoła nr 4
6. Zapraszamy Członków Bractwa Adoracyjnego, sympatyków oraz parafian w następną
niedzielę na adorację o godzinie 14.45. Również za tydzień niedziela inwestycyjna – zbieramy fundusze na kostkę wokół kościoła. Za
każdy dar serca składny „Bóg zapłać” .
7. W dniu 18. stycznia zapraszamy na pierwsze spotkanie formacyjne dla osób zawierzonych Maryi – godz. 19.00 po Mszy św. wieczornej.
8. Już dziś zapraszamy Parafian na spotkanie
„Przy Sercu Ojca” w dniu 31.01 z okazji
wspomnienia liturgicznego bł. ks. Bronisława
Markiewicza.
9. Jutro o 18.00 modlimy się za parafian z bl.
9 przy ul. Orzeszkowej w podziękowaniu za
ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu
o pomoc prosimy mieszkańców bl. 11 przy
ul. Orzeszkowej.
10. W imieniu Liturgicznej Służby Ołtarza
serdecznie dziękujemy i składamy „Bóg zapłać” za ofiary złożone za kredę i kadzidło.
Zebrano na potrzeby ministrantów kwotę
2625 zł i 1 euro.
11. W tym tygodniu Pan powołał do siebie śp.
Stanisławę Kopacz i Stanisławę Biłka. Polećmy naszych bliskich zmarłych miłosierdziu
Bożemu.
12. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławionej niedzieli i nowego tygodnia niech Dziecię Jezus błogosławi.

INTENCJE MSZALNE
09 STYCZNIA 2022 R. – NIEDZIELA
7.00 – za śp. Grażynę Żyłę w 5.rocznicę śmierci
– od męża i córek
9.00 – za śp. Andrzeja Samołyka – od rodziny
Kawów z Sokolnik
10.30 – za parafian
10.30 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 22)
10.30 – w intencji Ojczyzny za przyczyną św.
Andrzeja Boboli
10.30 – za śp. Ilonę Bednarską w 5. rocz.
śmierci – od rodziców, siostry, męża i syna
12.00 – o zdrowie i Boże bł.dla mieszkańców
domków i bloku nr 2 przy ul. Kilińskiego
16.00 – za śp. Barbarę Śliż – od uczestników
pogrzebu
18.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 9)
10 STYCZNIA 2022 R. – PONIEDZIAŁEK
6.00 – za śp. Andrzeja Sikorę – od rodziny
Bruzdów
6.00 – za śp. Tadeuszę, Zofię, Stanisławę
i księdza Edwarda
7.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 10)
7.00 – o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Beaty, Pawła i Elizy
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców bloku 9 przy ul. Orzeszkowej
18.00 – za śp. Karolinę, Franciszka i Ryszarda
Łach
18.00 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 23)
18.00 – o Boże bł., opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów dla Julii w dniu urodzin
11 STYCZNIA 2022 R. – WTOREK
6.00 – za śp. Jacka Wiedeńskiego – od sąsiadów
6.00 – za śp. Tadeusza Lemiecha – od rodziny
Smolińskich
7.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 11)
7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka – od sąsiadów
18.00 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 24)
18.00 – za śp. Ryszarda Kiesza – od szwagierki
Anny z rodziną
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla członków
Apostolstwa Dobrej Śmierci, o radość wieczną
dla zmarłych z Apostolstwa
12 STYCZNIA 2022 R. – ŚRODA
6.00 – za śp. Andrzeja Wilczka w 9.rocznicę
śmierci

6.00 – za śp. Jacka Wiedeńskiego – od taty
7.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 12)
7.00 – za śp. Ewę Kościelną – od synów Jerzego i Artura
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla czcicieli
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 25)
18.00 – za śp. Andrzeja Sikorę – od sąsiadów
18.00 – o zdrowie dla córki Mirosławy – od
mamy i siostry Justyny
13 STYCZNIA 2022 R. – CZWARTEK
6.00 – za śp. Jacka Wiedeńskiego – od cioci
Marii
6.00 – za śp. Ryszarda Skitałę – od rodziny Stefaniaków ze Zduńskiej Woli
7.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 13)
7.00 – za śp. Barbarę Śliż – od uczestników
pogrzebu
7.00 – za śp. Czesława Maruta w 1.rocznicę
śmierci – od córki Bożeny i wnuczki Klaudii
18.00 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 26)
18.00 – za śp. księdza Krzysztofa Surmę – od
dyrekcji, nauczycieli i pracowników CEZ
w Stalowej Woli
18.00 – za śp. Stanisława Czaję – od sąsiadów
z klatki 4,5, 6
14 STYCZNIA 2022 R. – PIĄTEK
6.00 – za śp. Marię Jóźwiakowską – od sąsiadów z bloku
6.00 – za śp. Rozalię i Adama Meszków oraz
śp. Paulinę i Franciszka Czubów
7.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 14)
7.00 – za śp. Emmę Żak – od Anny
18.00 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 27)
18.00 – za śp. Ewę Deręgowską – od uczestników pogrzebu
18.00 – za śp. Jerzego
15 STYCZNIA 2022 R. – SOBOTA
6.00 – za śp. Andrzeja Sikorę – od rodziny
Bruzdów
6.00 – za śp. Bolesława, Wiktorię i Jana Kułaczów – od Pietrykowskich
7.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 15)
7.00 – za śp. Ewę Kościelną – od siostry Władysławy z mężem i synem Damianem
18.00 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 28)
18.00 – za śp. Barbarę Śliż – od uczestników
pogrzebu
18.00 – za śp. Jana Hasiaka – od bratowej Józefy z Bielin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś niedziela Chrztu Pańskiego - koniec
liturgicznego okresu Bożego Narodzenia.
2. Zapraszamy serdecznie dziś na godz. 19.00
na radosne PARAFIALNE KOLĘDOWANIE. Zapraszamy wszystkich Parafian oraz
muzykujących i śpiewających. Można zabrać
ze sobą instrumenty, śpiewniki i gorące serce
do śpiewu kolęd i pastorałek.
3. Wizyta duszpasterska w naszej parafii od
jutra. Zapraszamy wszystkich mieszkańców
naszej parafii - z poszczególnych ulic i domów, do naszego kościoła na godz. 17.00.
Zachowując reżim sanitarny, przeżyjemy
nabożeństwo kolędowe, błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem, Mszę św.
i spotkanie duszpasterskie. W czasie nabożeństwa i Mszy św. będzie także okazja do
spowiedzi św. Niech to będzie czas spotkania z Bogiem, duszpasterzami i ze sobą
wzajemnie, aby w budować i umacniać
więzi międzyludzkie oparte o sakramenty
i wiarę. Ewentualne ofiary składane podczas
tej okazji przeznaczone będą na dalsze prace
remontowe wokół kościoła. Jeżeli ktoś z Parafian nie może uczestniczyć w kolędzie w wyznaczonym dniu zapraszamy w inny dzień na
błogosławieństwo, Mszę św. i spotkanie
duszpasterskie
Plan wizyty na najbliższy tydzień jest następujący:
10.01. – pon. – ul. Siedlanowskiego bloki nr
1,1a, 2, 4 oraz ul. Przemysłowa i Ciemny Kąt.
11.01. – wtorek – ul. Siedlanowskiego bloki
nr 6 i 8.
12.01. – środa - ul. Siedlanowskiego bloki nr
10 i ul. Piwna i ul. Komunalna - domki.
13.01 .– czwartek – ul. Podleśna bloki i domki oraz ul. Niezłomnych - bloki i domki.
14.01. – piątek – Okrzei, Bema, Kilińskiego
i Dmowskiego - wszystkie
Plan wizyty duszpasterskiej w następnym tygodniu:
- poniedziałek - 17.01.- ul. Popiełuszki cała
ulica
- wtorek- 18.01. - Ofiar Katynia bloki i
domki

- środa - 19.01 - ul. Metalowców i Żeromskiego bl od 1 do 7
- czwartek - 20.01. - ul. Żeromskiego bl. 8
i Orzeszkowej bloki i domki
- piątek - 21.01 - ul. Tuwima, Gałczyńskiego, Staffa, Asnyka, Słowackiego i Sienkiewicza..
4. Dziękujemy wszystkim modlącym się za
całonocną adorację Najświętszego Sakramentu.
5. W najbliższą sobotę spotkanie formacyjne
dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania:
Klasy 8: o godzinie 9:00 szkoła nr 1, o godzinie 10:00 szkoła nr 4
Klasy 7: o godzinie 11:00 szkoła nr 1,
o godzinie 12:00 szkoła nr 4
6. Zapraszamy Członków Bractwa Adoracyjnego, sympatyków oraz parafian w następną
niedzielę na adorację o godzinie 14.45. Również za tydzień niedziela inwestycyjna – zbieramy fundusze na kostkę wokół kościoła. Za
każdy dar serca składny „Bóg zapłać” .
7. W dniu 18. stycznia zapraszamy na pierwsze spotkanie formacyjne dla osób zawierzonych Maryi – godz. 19.00 po Mszy św. wieczornej.
8. Już dziś zapraszamy Parafian na spotkanie
„Przy Sercu Ojca” w dniu 31.01 z okazji
wspomnienia liturgicznego bł. ks. Bronisława
Markiewicza.
9. Jutro o 18.00 modlimy się za parafian z bl.
9 przy ul. Orzeszkowej w podziękowaniu za
ofiarę na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu
o pomoc prosimy mieszkańców bl. 11 przy
ul. Orzeszkowej.
10. W imieniu Liturgicznej Służby Ołtarza
serdecznie dziękujemy i składamy „Bóg zapłać” za ofiary złożone za kredę i kadzidło.
Zebrano na potrzeby ministrantów kwotę
2625 zł i 1 euro.
11. W tym tygodniu Pan powołał do siebie śp.
Stanisławę Kopacz i Stanisławę Biłka. Polećmy naszych bliskich zmarłych miłosierdziu
Bożemu.
12. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławionej niedzieli i nowego tygodnia niech Dziecię Jezus błogosławi.

INTENCJE MSZALNE
09 STYCZNIA 2022 R. – NIEDZIELA
7.00 – za śp. Grażynę Żyłę w 5.rocznicę śmierci
– od męża i córek
9.00 – za śp. Andrzeja Samołyka – od rodziny
Kawów z Sokolnik
10.30 – za parafian
10.30 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 22)
10.30 – w intencji Ojczyzny za przyczyną św.
Andrzeja Boboli
10.30 – za śp. Ilonę Bednarską w 5. rocz.
śmierci – od rodziców, siostry, męża i syna
12.00 – o zdrowie i Boże bł.dla mieszkańców
domków i bloku nr 2 przy ul. Kilińskiego
16.00 – za śp. Barbarę Śliż – od uczestników
pogrzebu
18.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 9)
10 STYCZNIA 2022 R. – PONIEDZIAŁEK
6.00 – za śp. Andrzeja Sikorę – od rodziny
Bruzdów
6.00 – za śp. Tadeuszę, Zofię, Stanisławę
i księdza Edwarda
7.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 10)
7.00 – o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Beaty, Pawła i Elizy
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców bloku 9 przy ul. Orzeszkowej
18.00 – za śp. Karolinę, Franciszka i Ryszarda
Łach
18.00 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 23)
18.00 – o Boże bł., opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów dla Julii w dniu urodzin
11 STYCZNIA 2022 R. – WTOREK
6.00 – za śp. Jacka Wiedeńskiego – od sąsiadów
6.00 – za śp. Tadeusza Lemiecha – od rodziny
Smolińskich
7.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 11)
7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka – od sąsiadów
18.00 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 24)
18.00 – za śp. Ryszarda Kiesza – od szwagierki
Anny z rodziną
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla członków
Apostolstwa Dobrej Śmierci, o radość wieczną
dla zmarłych z Apostolstwa
12 STYCZNIA 2022 R. – ŚRODA
6.00 – za śp. Andrzeja Wilczka w 9.rocznicę
śmierci

6.00 – za śp. Jacka Wiedeńskiego – od taty
7.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 12)
7.00 – za śp. Ewę Kościelną – od synów Jerzego i Artura
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla czcicieli
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 25)
18.00 – za śp. Andrzeja Sikorę – od sąsiadów
18.00 – o zdrowie dla córki Mirosławy – od
mamy i siostry Justyny
13 STYCZNIA 2022 R. – CZWARTEK
6.00 – za śp. Jacka Wiedeńskiego – od cioci
Marii
6.00 – za śp. Ryszarda Skitałę – od rodziny Stefaniaków ze Zduńskiej Woli
7.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 13)
7.00 – za śp. Barbarę Śliż – od uczestników
pogrzebu
7.00 – za śp. Czesława Maruta w 1.rocznicę
śmierci – od córki Bożeny i wnuczki Klaudii
18.00 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 26)
18.00 – za śp. księdza Krzysztofa Surmę – od
dyrekcji, nauczycieli i pracowników CEZ
w Stalowej Woli
18.00 – za śp. Stanisława Czaję – od sąsiadów
z klatki 4,5, 6
14 STYCZNIA 2022 R. – PIĄTEK
6.00 – za śp. Marię Jóźwiakowską – od sąsiadów z bloku
6.00 – za śp. Rozalię i Adama Meszków oraz
śp. Paulinę i Franciszka Czubów
7.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 14)
7.00 – za śp. Emmę Żak – od Anny
18.00 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 27)
18.00 – za śp. Ewę Deręgowską – od uczestników pogrzebu
18.00 – za śp. Jerzego
15 STYCZNIA 2022 R. – SOBOTA
6.00 – za śp. Andrzeja Sikorę – od rodziny
Bruzdów
6.00 – za śp. Bolesława, Wiktorię i Jana Kułaczów – od Pietrykowskich
7.00 – za śp. Józefę Pawluczuk (greg. 15)
7.00 – za śp. Ewę Kościelną – od siostry Władysławy z mężem i synem Damianem
18.00 – za śp. Jadwigę Łoin (greg. 28)
18.00 – za śp. Barbarę Śliż – od uczestników
pogrzebu
18.00 – za śp. Jana Hasiaka – od bratowej Józefy z Bielin

