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 5 lutego 2023 

Za tydzień 2. niedziela miesiąca - taca przeznaczona będzie na modernizację naszej Świątyni. 



EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 5, 13-16 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

      

Ja sam osobiście żyję w Sakramencie Miłości. O, ileż razy wołam błagalnie, że 
jestem samotnym więźniem, że pragnę towarzystwa synów ludzkich, w których 

swą rozkosz znajduję... Pan Jezus do Sł. Bż. Leonii Nastał 12 II 1937 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy na plebani codziennie od 7.30 do 17.15.  



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

https://bonito.pl/kategoria/ksiazki/


Na stronie mok-jar.pl znajdują 
się informacje dotyczące 
zgłoszeń na kon-
kurs recytatorski 
Wiosna w Sercu, 
wiosna wkoło. 
Zapisy do 13 
marca, a sam 
konkurs w  
JOKiS,  
pl. Mickiewicza 
6, 20 marca,  
w poniedziałek, 
o godz. 10. 

W piątek, 17 lutego, o godz. 
18.00 w Sali Lustrzanej CKiP 
(Rynek 5) koncert Andrzeja Nahor-
niaka – przewodnika beskidzkiego, 
który zaprezentuje znane i lubiane 
piosenki turystyczne. Towarzyszyć 
mu będzie Piotr Nahorniak z autor-
skimi utworami poezji śpiewanej. 
Wstęp wolny. 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Diecezjalnym Duszpaste-
rzem Chorych, zapraszają księży kapelanów szpitali, wszystkich 
chorych, cierpiących, samotnych i niepełnosprawnych, przebywają-
cych w Domach Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach 
Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Dziennego 
Pobytu na Mszę Świętą w intencji wszystkich chorych i cierpią-
cych. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Metropolity 
Przemyskiego abp. Adama Szala zostanie odprawiona w niedzielę, 12 lutego 2023 r. o godz. 
13.00, w Parafii pw. św. Małgorzaty w Wysokiej Łańcuckiej, o 12:30 konferencja. Transmi-
towana będzie ona przez TVP Polonia. 

Świąteczne spotkanie z Państwem Profe-
sorami Janiną i Janem Duda, rodzicami 
Pana Prezydenta, przebiegało w bardzo 
miłej, rodzinnej atmosferze. Wszyscy, 
którzy uczestniczyli - a było nas na 
szczęście bardzo, bardzo dużo - otrzy-
mali piękne świadectwo chrześcijańskie-
go życia. Pan Bóg jest w centrum 
wszystkiego czym żyją, co robią. Bardzo 
dziękujemy wszystkim, którzy uczestni-
czyli w tej inicjatywie. 

Ostatnie niedzielne popołudnie było u nas bardzo 
intensywne, odbyły się: w kościele Koncert Kolęd w 
wykonaniu chórów z Tywoni, Muniny i z naszej pa-
rafii, pod przewodnictwem pani Magdy Gąsior, w 
auli fatimskiej, czyli tzw. górnym kościele opłatek 
Prawa i Sprawiedliwości, w salce obok kawiarenki 
spotkanie pielgrzymów Drogi Jakubowej i w salce na 
górze kurs drużyny ZHP. Bogu niech będą dzięki! 

Są jeszcze wolne miejsca na  
Bal u Królowej, 11 lutego, od godz. 18.00, 

zainteresowanym podajemy numer:  
506 036 409. 

 
 

 


