
III NIEDZIELA ZWYKŁA – NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO – 22.01.2023 

1. Msze święte dzisiaj: o 700, 900, 1100 i 1600; na Bielance o 1000. 

2. Msze Święte w tygodniu: o 700, a w środę i piątek również o 1700. 

3. W liturgii tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie Świętego Franciszka Salezego, biskupa  

i doktora Kościoła; w środę – święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła i zakończenie Ty-

godnia Modlitw o Jedność Chrześcijan; w czwartek – wspomnienie Świętych Tymoteusza  

i Tytusa, biskupów; w sobotę – wspomnienie Świętego Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora 

Kościoła. 

4. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli obejrzeć jasełka pt. „Gwiazda” w wykonaniu Para-

fialnej Grupy Teatralnej „POMIMO”. Serdecznie zapraszamy jeszcze na dzisiejsze przedsta-

wiania o 1430 i 1700. Gdyby ktoś dziś nie mógł, a chciałby je zobaczyć, to będą jeszcze zapre-

zentowane w WDK w Kobylance we wtorek o 1630. 

5. Bóg zapłać za składane ofiary na ogrzewanie kościoła, które z wpłatami na konto wyniosły: 

11 231 zł 20 gr. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne. Zostanie ona przeznaczo-

na na ubezpieczenie kościołów i budynków parafialnych. 

6. Zakończyła się w naszej parafii Wizyta Duszpasterska. Serdecznie dziękujemy za możliwość 

odwiedzenia Was w Waszych domach, za wspólną modlitwę i okazję do rozmowy. Bóg za-

płać za życzliwość, której doświadczyliśmy oraz za wszelkie uwagi, zapytania, sugestie… Bę-

dziemy brać je pod uwagę w planowaniu i realizacji wyzwań duszpasterskich i gospodar-

czych parafii. Jeśli są rodziny, które z różnych powodów nie mogły przyjąć kapłana z kolędo-

wym błogosławieństwem, a chciałyby to uczynić, prosimy o kontakt po Mszach Świętych. 

7. Bóg zapłać osobom, które w minionym tygodniu dbały o czystość naszej świątyni: Cetnarow-

ski Sylwester, Krok Daniel, Smołkowicz Irena, Tadeusz, Mariusz, Trybus Wojciech, Obrzut 

Daniel, Smołkowicz Sabina, Trybus Stanisława i Natalia, Krupa Barbara, Przybylski Marek. 

Panu Sebastianowi Trybusowi dziękujemy za odśnieżenie chodników i placu przy kościele.  

W tym tygodniu czystość i wystrój naszej świątyni powierzamy przedstawicielom rodzin: 

w poniedziałek:   w sobotę: 

1. Sokulski Kamil   1. Rąpała Karolina  

2. Korzec Barbara   2. Tenerowicz Łukasz  

3. Lepak-Korzec Klaudia  3. Tenerowicz Paweł 

4. Miarecki Andrzej  4. Strzelec Helena   

5. Matuszyk Roman  5. Sokulski Dominik 

8. Wydział ds. Nowej Ewangelizacji i Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa zaprasza na XII Fo-

rum Formacyjne „Aby byli jedno”. Forum odbędzie się w dniach 28-29 stycznia na Hali Spor-

towo-Widowiskowej Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Szczegółowe informacje i zapisy na stro-

nie: www.fftarnow.pl 

9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. 

http://www.fftarnow.pl/

