
 

INTENCJE  MSZALNE 

II  NIEDZIELA ZWYKŁA  – 20. 01. 
        7

30 
– + Józef STAŚKO 8 r. śmierci + Helena + rodziny 

       9
00 

– +Stanisław +Olga TWOREK + Jan + Tadeusz GRZYBOWSCY 

      10
30 

– + Fabian ++ rodzice z obu stron + Bolesław + Marian 

      10
30 

– + Kazimiera SZYMANEK 20 r. śm. 

      12
00 

–+ Bronisław 18 r. śm ++ rodziców +braci + z rodziny 

      18
00 

– ………………………………………………………………………………………………. 

 

PONIEDZIAŁEK –21.01.  

        7
00 

–………………………………………………………………………………………. 

      18
00 

– + Władysław MICHALIK 1 r. śm. +babci: +Apolonia +Aniela 

      18
00 

– +Daniel BUGAJSKI z racji urodzin + Tadeusz +Marianna + Zbigniew +Edward  

                  Kazimierz UDO 

 

WTOREK – 22.01.  

       7
00 

–………………………………………………………………………………….. 

      18
00 

– + Barbara + Teresa 2 r. śm. +dziadek + Jan +Andrzej  

      18
00 

– + Henryk SIENKIEWICZ – uczestników pogrzebu 

 

ŚRODA -23.01. 

       7
00 

–………………………………………………………………………………….. 

     18
00

– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    
                    1)

+ Maria +Stanisław KUBIAK  
                    2)

 +Stanisław SEREMAK 5r. śm +rodziców obu stron + Marian +Bogdan  

                 GRESZTA 

CZWARTEK –24.01.  

  7
00 

– ………………………………………………………………………………………………………… 

       18
00 

–+ Stanisław PILCH 5 r. śm. + Władysław ŚWIERKOWSKI 65 r. śm 

      18
00 

– + Rudolf SZPALA- 5 miesiąc po pogrzebie 

 

PIĄTEK –25.01. 

        7
00 

–
   
 

      18
00 

– + rodziny BIK i SZEWERNIAK 

 

SOBOTA –26. 01. 

        7
00 

– ………………………………………………………………………………….. 

      18
00 

– + Kazimierz LOTOSZ 1 r. śm.   

 

III  NIEDZIELA ZWYKŁA  – 27. 01. 
        7

30 
– …………………………………………………………………………………. 

       9
00 

– + Janina 15 r. śm. ++ rodziny NATANEK i PIASECKICH + Zygmunt  

                 RACZKOWSKI 

      10
30 

– O zdrowie błogosławieństwo Boże Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla  

                  Karoliny w 18 r.  urodzin i Mateusza w 23 r. urodzin 

      12
00 

–………………………………………………………………………………… 

      18
00 

– Józef DOBRZYCKI 10 r. śm. + Czesław + Anna SZWUGIER 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

/II Niedziela Zwykła–20.01.2019 r./ 
 

1. Dziś druga niedziela zwykła. W czasie Mszy św. towarzyszy nam 
solistka religijna p. JULITA BRUCH ubarwiając naszą liturgię śpiewem 
pieśni religijnych. Przeżywamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Jutro w poniedziałek, 21 stycznia, w naszej parafii będziemy 
modlić się szczególnie o jedność chrześcijan w czasie Mszy św. 
wieczornej o godz. 18:00. Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę 
w zeszłą niedzielę, które przeznaczone są na potrzeby remontowe  
w naszej parafii szczególnie plebani ale też naszych kościołów. 
Zebraliśmy 3520zł. „Bóg zapłać”. 
2. Zakończyła się wizyta duszpasterska tzw. „KOLEDA”. Bardzo 
dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nas w swoich domach  
i mieszkaniach. Dziękujemy również za ofiary złożone na potrzeby naszej 
parafii z okazji „KOLĘDY”. 
3. Dziś, 20 stycznia, o godz. 14:00 w CETiK-u wspólne wielopokoleniowe 
strońskie kolędowanie. W imieniu organizatorów zapraszamy na to 
spotkanie.  
4. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. 
codziennie przed Mszą św. poranną i wieczorną, w niedzielę w czasie 
każdej Mszy św. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
o godz. 18.00, a po niej Msza św. wieczorna.W czwartki o godzinie 17.30 
– Godzina Święta, czyli wystawienie Najświętszego Sakramentu  
i adoracja indywidualna. Od 17:30 okazja do Spowiedzi świętej. 
5. Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i piątki od godz. 16:00 do 
godz. 17:00, a w soboty od godz. 8:00 do godz. 9:00. Zapraszamy. 
6. Oddział Akcji Katolickiej działający przy naszej parafii tradycyjnie 
organizuje w czasie ferii zimowych tzw. półkolonie dla 70 dzieci z klas od 
pierwszej do szóstej w salkach przy plebanii. Półkolonie odbędą się w 
drugim tygodniu ferii, czyli od 4 do 9 lutego br. Formularz zgody 
rodziców na udział w półkoloniach można otrzymać w zakrystii, 
kancelarii parafialnej i u katechetów. Wypełnione i podpisane formularze 
należy oddać najpóźniej do 31 stycznia 2019r. Zapraszamy. Zachęcamy 
też wolontariuszy do pomocy w organizacji i przeprowadzeniu pól koloni. 
7. W agendzie parafialnej do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, 
Mały Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, 
wkłady i wiele innych artykułów. Zachęcam do odwiedzenia naszej 
agendy. 
8. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”.  

 
 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

Chwila modlitwy 
     Różnie można nazwać tę formę modlitwy. Taką modlitwę 
praktykował Jezus, kiedy od czasu do czasu kierował wezwania do Ojca, 
na przykład: "Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo zakryłeś te 
sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom". Tę 
formę modlitwy można teoretycznie nazywać aktami strzelistymi, 
nawiedzeniem, itp. Chciałbym zwrócić uwagę na chwilowe nawiedzanie 
kościoła, wejście do kościoła "na chwilę".  "Chwila modlitwy" jest bardzo ważna. 
Po pierwsze - ma charakter niezwykle osobisty. Przychodzimy, żeby zupełnie 
sam na sam stanąć przed Panem i tylko przed Nim. Nie ma prawie w ogóle śladu 
kogoś innego, innej osoby - tyko ja i Pan. Chodzi wyłącznie o spotkanie z 
Tajemnicą. To poważna lekcja w szkole modlitwy! Można powiedzieć, że żadna 
inna forma modlitwy nie jest tak intensywnie naznaczona spotkaniem z 
Tajemnicą i owym "sam z sam" z Umiłowanym.  Po drugie "chwila modlitwy" 
związana jest (najczęściej) z konkretną sytuacją życiową i to w wielorakim 
sensie. Wpadamy do kościoła na "chwilę modlitwy" w bardzo konkretnych 
okolicznościach, między czymś, a czymś (przed szkołą albo po szkole, w czasie 
zakupów, w drodze na urodziny). Wpadamy do kościoła na "chwilę modlitwy", bo 
tego właśnie "teraz" potrzebujemy. To teraz może być duże, ale może być też 
małe, może być bolesne, a może być szczęśliwe, może być głośne albo ciche. 
Wpadamy, bo "teraz" odczuwały taką potrzebę. "Chwila modlitwy" jest 
najbardziej praktycznym i dosłownym przeniesieniem codzienności przed Pana. 
Wchodzimy na nią wraz z całą codziennością. Co ciekawe, codzienność wtedy nie 
przeszkadza, a wręcz wspiera skupienie na Tajemnicy Boga. To także poważna 
lekcja na drodze modlitwy!  "Chwili modlitwy" nie da się zaplanować. Nie 
przewidzisz, kiedy wejdziesz do kościoła ani tego czy wejdziesz, czy będzie czas. 
Ta nieuchwytność "chwili modlitwy" w twardych ramach codziennych planów jest 
piękna. Ona ma szansę pokazać, dać "odczuć", na czym polega spontaniczność 
w modlitwie, co znaczy wolność na modlitwie. "Chwila modlitwy" jest swoistym 
dopełnieniem naszego radykalizmu dynamicznego. Radykalizm dynamiczny, 
któremu nie towarzyszy "chwila modlitwy", jest trochę zimny, suchy i 
schematyczny. Modlitwa chwilowa ożywia radykalizm, radykalizm wspiera 
modlitwę chwilą. "Chwila modlitwy" trwa chwilę - i koniec, i dalsze życie, 
zmaganie, niepokoje.  Zapraszam Cię na (częstą) "chwilę modlitwy". Nie zastąpi 
ona innych form modlitwy i nie takie jest jej zadanie. Niech ona stanie się jedną 
ze ścieżek, po których idziesz (biegniesz) na spotkanie z Bogiem. Praktykuj ją 
tylko wtedy, kiedy masz na to ochotę. Nie musisz wchodzić do każdego 
napotkanego kościoła czy kaplicy - nie o to chodzi. Kiedy masz na to ochotę - 
wejdź do kościoła "na chwilę", minutę, dwie. Stań wobec obecnej w świątyni 
Tajemnicy. Posłuchaj, jak bije twoje serce, jak brzmi twój oddech. Może masz 
coś szczególnego albo zupełnie nieistotnego do powiedzenia Panu? Powiedz! A 
potem idź dalej. "Chwila modlitwy" jest swoistym termometrem całej modlitwy. 
Dochodzi w niej do głosu pragnienie zjednoczenia z Bogiem, pragnienie 
poszukiwania i kochania Boga. Jest przypomnieniem także o Bożej miłości. Jest 
oddechem, uwolnieniem od schematów, "nieoficjalnym" spotkaniem z 
Ukochanym i Kochającym Bogiem.  

Ojciec Piotr z Tyńca  
 

 


