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ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, tel.: 17 780 71 03,

o g ł o s z e n i a:
NIEDZIELA PALMOWA
1. Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową. W tym roku
nie będzie poświęcenia palm. W naszym kościele
Msze św. jak w każdą niedzielę o godz. 7.00; 9.00;
10.30, 1200 i 16.00. Gorzkie Żale o godz. 15.00.
2. Wielki Post, ze względu na trwającą epidemię, ma
wyjątkowy przebieg. Aby zapobiec r ozpr zestr zenianiu się tej choroby zostały wprowadzone przez państwo
nadzwyczajne środki zapobiegawcze. Dotyczy to również udziału we Mszy św. i innych nabożeństwach
(liczba wiernych do 11 kwietnia nie może przekraczać 5
osób). Na dzień dzisiejszy we Mszach św. w kościele, od
Wielkiej Niedzieli, 12.04, może uczestniczyć 50 osób.
3. Ordynariusz Ks. bp Jan Wątroba udziela dyspensy
od udziału w niedzielnej Mszy św. Osoby korzystające z dyspensy są zobowiązane do uczestnictwa we
Mszy św. transmitowanej przez telewizję, radio, lub
na stronie internetowej naszej parafii korzystając
z facebooka. W niedzielę jest tr ansmitowana na żywo
Msza św. o godz. 10.30, Gorzkie Żale o godz. 15.00
i Msza św. o godz. 16.00. W tygodniu jest transmitowana Msza św. o godz. 18.00.
4. W tygodniu, aby umożliwić większej liczbie wiernych
udział w nabożeństwie, są 2 Msze św. o godz. 18.00
i 18.30. Pier wszeństwo mają zamawiający intencję.
5. Nie będzie spowiedzi z udziałem księży z dekanatu.
Ze spowiedzi można skorzystać pół godziny przed
każdą Mszą św. oraz w tygodniu podczas Mszy św.
o godz. 18.00 i 18.30, z zachowaniem środków ostrożności (maseczki są w przedsionku kościoła). Spowiedź
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę od godz. 10.00 do
12.00; od godz. 15.00 do 17.00 i od 20.00 do 21.00.
6. Na stoliku w przedsionku kościoła jest skarbona,
do której możemy złożyć ofiarę na kwiaty
do Bożego Grobu.
7. W przedsionku kościoła możemy także nabywać baranki w cenie 5 zł. i paschaliki w cenie 12 zł.
składając należność do skarbonki. W tym roku nie
będzie świecenia pokarmów w kościele, ale jak co roku przygotowujemy koszyk do świecenia. W czasie
śniadania możemy zapalić paschalik, który później
zaniesiemy na groby naszych bliskich zmarłych.
8. Zapraszamy do udziału w Triduum Paschalnym poprzez transmisję na naszej stronie facebooka. W kościele będą uczestniczyć tylko osoby zaangażowane bezpośrednio w przygotowanie liturgii. Zapraszamy także
do udziału ministrantów i lektorów, których nie dotyczy
limit pięciu osób.
9. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten
tydzień prosimy mieszkańców z ul. Sympatycznej,
blok nr 20 i 24.
10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy
nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł.
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PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO
Wielki Czwartek
godz. 18.00 – Msza Św. Wieczerzy Pańskiej
godz. 22.00 – zakończenie Adoracji
Wielki Piątek– obowiązuje post ścisły
godz. 9.00 – rozpoczęcie Adoracji
godz.15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
godz. 17.30 – Droga Krzyżowa
godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej, Gorzkie Żale
godz. 22.00 – Zakończenie adoracji przy Bożym Grobie
Wielka Sobota
Nie będzie poświęcenia pokarmów w kościele. Natomiast w Wielką Niedzielę o godz. 8.00. będzie transmisja
na Facebooku z poświęcenia pokarmów w kościele oraz
życzenia księży dla Parafian. Poświęcenia pokarmów może dokonać także „głowa rodziny” z tekstu rytuału, który
znajduje się na stronie internetowej parafii, Facebooku
oraz w gazetce Miriam.
godz. 9.00 – Początek adoracji przy Bożym Grobie
godz. 19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej
Wielka Niedziela – Rezurekcja o godz. 6.00
Msze św. o godz.: 9.00; 10.30; 12.00 i 16.00
Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. o godz.: 7.00; 9.00; 10.30, 12.00 i 16.00.
Wszystkie nabożeństwa podczas Triduum Paschalnego,
a także Msze św. w Niedziele Wielkanocną o godz. 6.00
i 10.30, oraz w Poniedziałek Wielkanocny o 10.30
i 16.00 będą transmitowane na Facebooku parafii.

CZUWANIE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH (do 5 osób)
WIELKI PIĄTEK
14.30- 15.00- MB Częstoch.
15.00- 15.30- Św. Łucji
15.30- 16.00- MB Nieu. Pom.
16.00- 16.30- MB Fatimskiej
16.30- 17.00- Św. Floriana
17.00- 17.30- Niepokal. Pocz.

WIELKA SOBOTA
15.00- 15.30- Św. Floriana
15.30– 16.00- MB Częstoch.
16.00- 16.30- MB Fatimskiej
16.30- 17.00- MB Nieu. Pom.
17.00- 17.30- Niepokal. Pocz.
17.30- 18.00- Św. Łucji

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Nie mogąc uczestniczyć w liturgii Triduum, tym bardziej
zachęcamy, by w tym trudnym czasie udać się do kościoła
na Adorację Najświętszego Sakramentu. Liczba osób nie
może przekroczyć 5 osób. Chętni do adoracji trwającej 20
minut mogą się zapisywać na parafialnym facebooku
lub telefonicznie (nr tel. 795 785 500).
Wielki Czwartek w godzinach od 19.20 do 22.00
Wielki Piątek w godzinach od 9.00 do 14.30 i od 19.40
do 22.00
Wielka Sobota w godzinach od 9.00 do 15.00

Pokarm na drogę (życia)

„Przyjacielu, po co przyszedłeś?” /Mt 26, 50/

Jezus uczy bas akceptacji osoby, która z przyjaciela staje
się wrogiem. W ten sposób realizuje swoje przesłanie
miłości przyjaciół i nieprzyjaciół, których miłuje całym
sobą i to do samego końca, aż do śmierci na krzyżu.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED UROCZYSTYM ŚNIADANIEM W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje
tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów
świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się
módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża
w Jezusie Chrystusie względem was.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący
mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie
Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom
przy łamaniu chleba. Bądź z nami,
kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę,
przyjmij nas jako biesiadników
w Twoim królestwie. Który żyjesz

i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy:
Przy łamaniu chleba.
Alleluja.
Przewodniczący
mówi:
Módlmy
się:
Boże,
źródło
życia,
napełnij
nasze
serca
paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi,
spraw, aby zawsze trwało w nas nowe
życie, które wysłużył nam Chrystus
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go
udzielił. Który żyje i króluje na wieki
wieków.
Wszyscy: Amen.

KOSZYK WIELKANOCNY - SYMBOLIKA POTRAW
Te Święta ze względu na epidemię koronawirusa będą inne, nie będzie święcenia
pokarmów w naszych świątyniach, pokarmy w domach w poranek wielkanocny pobłogosławi „głowa rodziny”. Ufamy, że tradycyjny koszyk ze święconym
znajdzie się na każdym stole, również
u tych z nas, którzy nie mogą samodzielnie go przygotować. Tradycyjnie jest to
wiklinowy koszyk wyłożony białą serwetką, ozdobiony zawsze zielonym
bukszpanem i wiosennymi kwiatami,
powinien zawierać następujące potrawy:
Chleb któr y nawiązuje do pr zeistoczenia w czasie Ostatniej Wieczerzy, a także
o który modlimy się do Boga Ojca;
Jajka i pisanki są symbolem odr adzającego się życia poprzez Zmartwychwstanie Chrystusa;
Baranek kiedyś wypiekany w dużej
formie teraz proponowany z cukru przez
„Caritas” z chorągiewką na któr ej jest
krzyż i napis „Alleluja”, znak zwycięstwa życia nad śmiercią. Jest symbolem
łagodności, niewinności i ofiary. W Nowym Testamencie Chrystus został nazwany Barankiem Bożym, który dokonał
odkupienia wszystkich ludzi;
Sól to symbol wszystkiego co dobr e
i świeże a również oczyszczenia i prawdy. Pan Jezus mówi do nas wszystkich:
„Wy jesteście solą ziemi”;

Ocet – jako wspomnienie słów Jezusa
z krzyża: „Pragnę” a żołnierze podali
Mu ocet.
Chrzan symbolizuje gor ycz Męki Pańskiej. Do koszyka zabieramy jego część,
którym po podzieleniu na kawałeczki
częstujemy się przy stole.
Wędliny – jako symbol spożywanej
Paschy. W naszych koszykach najczęściej jest to typowo polska kiełbaska
z tradcyjnego wyrobu.

Woda jako symbol chr ztu i Ducha Św.
W koszy koszyku zapewne znajdą się
ciasta i słodycze oraz tradycyjnie wypiekane w domu babki wielkanocne. Wielkanocny koszyk po powrocie z kościoła,
lub po uczestnictwie we Mszy św. poprzez media umieszcza się na stole aby
radować się Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego.
opr.K i A Tobiaszowie

INTENCJE
MSZALNE

06.04 – 12.04
Poniedziałek (06.04)
godz.18.00 Dziękczynna
w 1 rocznicę urodzin Hani,
z prośbą o dary Ducha Świętego i dalsze Boże błogosławieństwo
godz.18.30 †Stanisław Zabrzycki- Msza św. greg.
Wtorek (07.04)
godz.18.00 †Henryka Niedbała- od Dyrekcji, koleżanek i kolegów syna Zbigniewa z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
godz.18.30 †Stanisław Zabrzycki- Msza św. greg.
Środa (08.04)
godz.18.00 W intencji pr óśb
i podziękowań do Matki Bożej Częstochowskiej
godz.18.30 †Stanisław Zabrzycki- Msza św. greg.
Wielki Czwartek (09.04)
godz.18.00
1/ W intencji kapłanów posługujących w naszej parafii oraz
o nowe powołania kapłańskie i
zakonne
2/ †Stanisław Zabrzycki- Msza
św. greg.
Wielki Piątek (10.04)
godz. 18.00 Litur gia Męki
Pańskiej
Wielka Sobota (11.04)
godz.19.00
1/†Stanisław ZabrzyckiMsza św. greg.
2/ †Henryka Niedbała- od
współpracowników syna z
firmy EDU-IT
Wielkanoc (12.04)
godz. 6.00
1/ †Stanisław ZabrzyckiMsza św. greg.
2/ W intencji Parafian
godz. 9.00
†Balbina, Wincenty
godz. 10.30
†Edward Głodowski, Edward
Kadłuczka
godz. 12.00
†Ludwik, Władysław
godz. 16.00
O ustanie epidemii koronawirusa

MIRIAM- Pismo Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie ( do użytku wewnętrznego). Redakcja: ks. prob. T. Pindara,
ks. P. Blat, K. Tobiasz, A. Tobiasz, D. Frańczak, M. Frańczak, N. Kurosz-Majta, P. Śpiewla, Zdjęcia: W. Chorzępa, ks. T. Pindara,
archiwum parafialne. Kontakt z redakcją pod numerem telef.: 17 780 71 03, Kontakt z Organistą tel.:781137636, email: mbczestochowska@rzeszow.opoka.org.pl Konto bankowe parafii: ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, BP S.A. 55124017921111001011824388.

