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1. Składamy serdeczne podziękowanie za dojrzały udział w Tri-
duum Paschalnym w świątyni, a także w domach poprzez 
transmisję internetową z naszego kościoła. W sposób szczególny 
dziękujemy osobom przygotowującym grób i ciemnicę oraz dba-
jącym o czystość i piękno świątyni, przygotowującym transmisję 
poprzez internet. Dziękujemy za przygotowanie liturgii Wielkie-
go Tygodnia: organiście, scholii, wszystkim czytającym oraz 
służbie liturgicznej. Bóg zapłać! 

2. W dniu dzisiejszym Msza św. rezurekcyjna o godz. 6.00 bez 
procesji. Pozostałe Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. 
Po Mszy św. o godz. 10.30 nowenna przed Uroczystością Miło-
sierdzia Bożego.  

3. Ze względu na trwającą epidemię nadal istnieje ograniczenie 
liczby wiernych do 5 osób. Prosimy, aby pierwszeństwo udzia-
łu miały osoby zamawiające intencję. Pewna liczba wiernych mo-
że także uczestniczyć na zewnątrz kościoła zachowując przewi-
dzianą prawem odległość 2 metrów pomiędzy sobą. 

4. Ordynariusz Ks. bp Jan Wątroba udziela dyspensy od  udzia-
łu w niedzielnej Mszy św.   Osoby korzystające z dyspensy są 
zobowiązane do uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej 
przez telewizję, radio, lub na stronie internetowej naszej pa-
rafii korzystając z facebooka. Postarajmy się, aby w domu  
w tym czasie przykryć stół białym obrusem, postawić krzyż, od-
świętnie się ubrać. W Niedzielę Wielkanocną będzie transmito-
wana na żywo Msza św. o godz. 6.00 i 10.30.  

5. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 
10.30, 12.00 i 16.00. Po Mszy św. o godz. 10.30 nowenna przed 
Uroczystością Miłosierdzia Bożego (transmisja Mszy św.  
o godz. 10.30 i 16.00). 

6. Przez najbliższy tydzień obchodzimy Oktawę Wielkanocy. 
Nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego po Mszy św. 
o godz. 18.00. W tym czasie będą odprawiane dwie Msze św. 
wieczorem o godz. 18.00 i 18.30. Chcemy w ten sposób umożli-
wić większej liczbie osób udział w Eucharystii.  

7. W środę po Mszy św. o godz. 18.00 nowenna do MB Często-
chowskiej. 

8. Przyszła niedziela, 19.03, to Niedziela Miłosierdzia Bożego. 
Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. W tę niedzielę prosimy 
dzieci, które wraz z rodzinami zbierały pieniądze do skarbonek, 
aby je przyniosły na dowolną Mszę św. i złożyły do koszyka 
przed ławkami. 

9. Za tydzień, w 3. Niedzielę miesiąca składka na prace wykoń-
czeniowe w nowym kościele. W związku z trwającą epidemią 
prosimy ofiary na ten cel wpłacać na konto bankowe parafii.  

10.Dziękujemy także serdecznie tym Parafianom, którzy pod-
czas trwającej epidemii przelali na konto parafii niedzielną 
składkę. 

11.Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprząta-
nie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosi-
my mieszkańców z ul. Sympatycznej, blok nr 26 i 28. 

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać 
tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Gazetka Miriam znajduje się 
w przedsionku kościoła.  

o g ł o s z e n i a:  

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 

          Pokarm na drogę       
           (życia) 

„Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi 

uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył”. /J 20, 8/  

 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje drogę uczniów 
do wiary paschalnej. Jest to droga indywidu-
alna. Jan rozpoznaje i wierzy od razu, Piotr 
potrzebuje czasu, Maria Magdalena nie jest  
w stanie rozpoznać Zmartwychwstałego. Je-
zus musi sam objawić jej siebie. 

Jezus Zmartwychwstały objawia się każ-
demu z nas w innym czasie. Gdy, jak Piotr 
porzucimy swoje kalkulacje, gdy jak w Janie 
zacznie w nas dojrzewać miłość, gdy jak Ma-
ria dojrzejemy, by przyjąć Jego łaskę. 

"Choć drzwi były zamknięte [...] przyszedł  

Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój 

wam [...]pokazał im ręce i bok". /J 20,19-20/ 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ 

  ALLELUJA!    

Jezus dziś staje pośród nas,  

by nam powiedzieć, 

że jest, żyje, działa, kocha i towarzyszy nam  

w każdym momencie życia.  

Niech Jego słowa "Pokój wam" wleją  

w nasze strwożone serca pociechę,  

nadzieję i radość.  

Radujmy się, że Zmartwychwstały Jezus 

wyzwolił nas z grzechu  

i wybawił od śmierci. 

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych! 

Składa Redakcja Gazetki "MIRIAM" 



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: mbczesto-
chowska@rzeszow.opoka.org.pl Konto bankowe parafii: ul. Koło 4c,  35-312 Rzeszów,  BP S.A.  55124017921111001011824388.  
 

JAK ZOBACZYĆ ZMARTWYCHWSTANIE? 

CZYM JEST OKTAWA WIELKIEJ NOCY?  

Leżące w pustym grobie płótna. Ten 
obraz wstrząsnął Piotrem i Janem tak 
bardzo, że spowodował przebudzenie 
się w nich wiary jeszcze większej niż 
ta, którą mieli dotychczas. Cóż szcze-
gólnego było w tych płótnach, że obaj 
już nie mieli wątpliwości, że ich Nau-
czyciel zmartwychwstał? 
Owe prześcieradła (keimena) leżały 
niczym jakiś kokon płócienny. Nie zo-
stały rozwinięte ani przez Zmartwych-
wstałego, ani przez kogokolwiek inne-
go. Podobnie było z chustą na głowę 
(soudarion), która była ciągle w formie 
owiniętej (enthylisso). Zachowała 
kształt głowy, nie ukrywając już jednak 
niczego poza pustką wewnątrz. To wła-
śnie wstrząsnęło apostołami. 
Jezus, wydobywając się z owych chust, 
musiał w jakiś sposób „wyparować” 
albo prześwietlić tkaniny niczym świa-
tło. Ewangeliści zapisali, jak przecho-
dził przez zamknięte drzwi albo nagle 
znikał, np. na oczach uczniów z Emaus. 
Zmartwychwstanie nie było więc reani-
macją trupa, jak w przypadku Łazarza. 
Zmartwychwstanie nie jest kontynuacją 
życia, lecz przemianą. Chrystus jest 
dotykalny, o czym przekonał się To-
masz, nawet zajada rybę z uczniami, ale 
jest to Chrystus inny. Marek pisze o 
„innej postaci” (Mk 16,2). Maria  
Magdalena też nie mogła Go od razu 
poznać. Ten Nowy Jezus wymyka  
się czasowi i przestrzeni, choć w tych  
wymiarach  się   pojawia.  Jest  obecny  
i nieobecny zarazem. Jest tu  

i jednocześnie gdzie indziej. 
Dlaczego Zmartwychwstały objawia się 
tylko wierzącym w Niego, choć ciągle 
niedowierzającym w zmartwychwsta-
nie? Dlaczego nie pokazał się Kajfaszo-
wi albo Piłatowi? Dlaczego pomija ty-
siące ateistów i wyśmiewających się  
z Niego? Odpowiedź jest prosta: z sza-
cunku dla ludzkiej wolności. Zmar-
twychwstały nie narzuca się, nie zmu-
sza do uznania Go za zwycięzcę śmier-
ci. Kto chce, ten wierzy, kto nie chce, 
nie wierzy. Zmartwychwstanie nie 
przymusza do wiary, to raczej wiarą 
dostrzega się Zmartwychwstałego. 
Wiara jest jedyną możliwością  
dostrzeżenia Chrystusa zmartwych-
wstałego. Jeśli wierzysz choć trochę,  
to zobaczysz. 

INTENCJE  
MSZALNE  

13.04 – 19.04 
 

Poniedziałek Wielkanocny 

godz. 7.00  

†Henryka Niedbała- od uczestni-
ków pogrzebu  

godz. 9.00  

†Stanisław Zabrzycki- Msza św. 
greg.  
godz. 10.30  

†Bronisław Krzysztofiński- 31 
rocznica śmierci  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Bronisława, Mieczysław  
Wtorek (14.04)  

godz.18.00 †Stanisław Zabrzycki- 
Msza św. greg.  

godz.18.30 †Henryka Niedbała- od 
uczestników pogrzebu  
Środa (15.04)  

godz.18.00 W intencji pr óśb i 
podziękowań do Matki Bożej  

godz.18.30 †Stanisław Zabrzycki- 
Msza św. greg. 
Czwartek (16.04)  

godz.18.00  

†Stanisław Zabrzycki- Msza św. 
greg.  
godz. 18.30 

†Henryka Niedbała- od uczestników 
pogrzebu  

Piątek (17.04)  

godz. 18.00  

†Stanisław Zabrzycki- Msza św. 
greg.  
godz. 18.30 

†Henryka Niedbała- od uczestników 
pogrzebu  
Sobota (18.04)  

godz. 18.00  

†Stanisław Zabrzycki- Msza greg.  

godz. 18.30 

†Henryka Niedbała- od uczestników 
pogrzebu  
Niedziela (19.04) 

godz. 7.00  

†Henryka Niedbała- od uczestni-
ków pogrzebu 
godz. 9.00  

†Edmund Weron- 15 rocz. śmierci  
godz. 10.30  

Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00  

†Stanisław Zabrzycki- Msza św. 
greg.  

Nazwa “oktawa” pochodzi od łacińskie-
go słowa oznaczającego liczbę osiem. 
Ta wielkanocna jest weselem z wyda-
rzeń przeżywanych podczas Triduum 
Paschalnego. To osiem dni świętowania 
Kościoła, które później przedłuża się aż 
do Pięćdziesiątnicy. Zwyczaj przedłu-
żania najważniejszych świąt chrześci-
jańskich na oktawę jest bardzo dawny. 
Nie znamy dokładnej daty powstania 
oktawy Paschy. Jednak wspomina  
o niej w już IV stuleciu Asteriusz Sofi-
sta z Kapadocji. Kościół chce w ten 
sposób podkreślić rangę i ważność uro-
czystości. Oprócz Wielkanocy w Ko-
ściele obchodzi się również oktawę Na-
rodzenia Pańskiego. Dni oktawy Wiel-
kanocy mają, podobnie jak Niedziela 
Zmartwychwstania, rangę uroczystości. 
Okres ośmiu dni traktowany jest jak 
jeden dzień, jako jedna uroczystość. 
Dlatego w oktawie Wielkanocy nie ob-
owiązuje piątkowy post. W te dni co-

dziennie śpiewamy “Gloria” i wielka-
nocną sekwencję „Niech w święto rado-
sne”. Na Mszach świętych czytane są 
także perykopy o spotkaniach Zmar-
twychwstałego, m.in. z Marią Magdale-
ną, z ucznia-
mi idącymi 
do Emaus,  
z uczniami 
nad jeziorem 
Genezaret. 
Teksty 
mszalne wy-
jaśniają tez 
znaczenie 
sakramentu chrztu. W dawnych wie-
kach był to bowiem czas tzw. katechezy 
mistagogicznej dla ochrzczonych  
w Święta Paschalne. Miała ona na celu 
wprowadzić ich w tajemnicę obecności 
Chrystusa we wspólnocie wierzących. 
Ostatnim dniem oktawy jest Niedziela 
Miłosierdzia Bożego.  


