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25 KwietNia 2019
Wieczór uwielbienia 
o tematyce sakramentu 
bierzmowania. 

27 KwietNia 2019 
Przyjęcie sakramentu 
bierzmowania przez 
młodzież z klas 3 
gimnazjum i klas 8 
szkoły podstawowej 
podczas uroczystej Mszy świętej 
w Katedrze o godzinie 11:00.

12 maja 2019
Rocznica i Komunii Świętej

26 maja 2019
Piknik rodzinny osiedla Drabinianka

30 maja 2019
Wieczór uwielbienia o tematyce eucharystii

13 czeRwca 2019
Nabożeństwo Fatimskie współorganizowane 
przez naszą parafię w Katedrze o godzinie 19:00

20 czeRwca 2019
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
- Boże Ciało

14 lipca 2019
95-lecie ochotniczej straży Pożarnej osP 
Drabinianka. Poświęcenie strażackiego wozu 
bojowego

28 lipca 2019
Dni osiedla Drabinianka

10-20 lipca 2019
Pielgrzymka „sanktuaria Włoch”

26 sieRpNia 2019
odpust parafialny. Uroczysta Msza Święta 
o godz. 18:00 pod przewodnictwem 
ks. stanisława Potery

słowo księdza 
proboszcza

KaleNdaRiUm

Drodzy Parafianie 
i Goście!
Zgodnie z naszą tradycją w 

Uroczystość Matki Bożej Czę-
stochowskiej, czyli w dzień 
Odpustu Parafialnego, ukazu-
je się świąteczne wydanie ga-
zetki Miriam. Imieniny Parafii 
to bardzo radosny dzień, któ-
ry po raz drugi przeżywamy w 
nowym kościele. Zatem jest za 
co dziękować tak Panu Bogu, 
jak i naszej Patronce Matce 
Bożej Częstochowskiej. Słowa 
podziękowania i wdzięczno-
ści należą się także wszystkim 
darczyńcom oraz Parafianom, 
którzy bezinteresownie prze-
pracowali wiele godzin przy 
pracach wykończeniowych. 
Nie możemy także zapomnieć 
o tych, którzy wspierali budo-
wę kościoła swoją modlitwą 
oraz cierpieniem ofiarowa-
nym w tej intencji. Wszyst-
kim składam serdeczne: Bóg 
zapłać! (więcej na ten temat 
znajdziemy na str. 8 w artyku-
le „Budujemy Dom Boży”).

Dzień Odpustu to trady-
cyjnie czas, gdy większość z 
nas powraca już z wakacyj-
nych wyjazdów i urlopów. A 
nasze myśli biegną ku nowe-
mu roku szkolnemu. Wrze-
sień to nie tylko początek roku 
szkolnego, ale także rozpoczę-
cie nowego roku formacyj-
nego dla grup i stowarzyszeń 
parafialnych. W tym miejscu 
serdecznie zapraszam do włą-
czenia się w ich działalność 
nowych osób, szczególnie 
dotyczy to ostatnio zamiesz-
kałych Parafian. Szczegółowe 
zaproszenia będziemy kiero-
wać w późniejszym terminie.

Odpowiadając na pytania 
rodziców, chcę przypomnieć, 
że I Komunia Św. w naszym 
kościele odbywa się w drugą 
niedzielę maja. W bieżącym 
roku szkolnym będzie to nie-
dziela 10 maja 2020 r.  Już od 
września rozpoczynamy spo-
tkania przygotowujące dzieci 

klas III do przyjęcia I Komunii 
Św. Takie spotkania odbywają 
się zwykle w trzecią niedzielę 
miesiąca po Mszy św. o godz. 
12.00. Jak wiemy, na terenie 
naszej parafii nie ma jeszcze 
szkoły podstawowej i dzieci 
uczęszczają do różnych szkół 
w Rzeszowie. Jednak zgod-
nie z zarządzeniem Księdza 
Biskupa Ordynariusza, dzieci 
przygotowują się do tej uro-
czystości z klasą w szkole, ale 
przystępują do I Komunii Św. 
w swojej parafii. Już teraz za-
praszam rodziców i dzieci klas 
III do aktywnego przygotowa-
nia się do tej ważnej dla całej 
rodziny uroczystości. Bliższe 
informacje zostaną podane 
wkrótce. Na koniec dodam, że 
dzieci i rodzice, którzy przeży-
wali I Komunię Św. w naszym 
„kameralnym” kościele byli z 
tego bardzo zadowoleni.

Od września swoje spo-
tkania przygotowujące do 
przyjęcia sakramentu bierz-
mowania będą kontynuować 
uczniowie klas VIII szko-
ły podstawowej. Natomiast 
uczniowie klas VII będą mogli 
się zapisać i rozpocząć swoje 
przygotowanie. Zgodnie z za-
rządzeniem Księdza Biskupa 
oni także swoje przygotowa-
nie mają we wspólnocie para-
fialnej, niezależnie od szkoły 
do której uczęszczają. Dodam 
tylko, że dla mnie proboszcza 
jest to często pierwsza okazja, 
by poznać młodych parafian.  
Oni „za chwilę” pojawią się w 
kancelarii choćby po zaświad-
czenie, że są praktykującymi 
katolikami, gdy zostaną po-
proszeni o pełnienie funkcji 
ojca czy matki chrzestnej.

Na koniec pragnę w dniu 
Odpustu oddać Parafian i 
Gości pod opiekę naszej Pani 
i Królowej. Niechaj Matka 
Boża Częstochowska strzeże 
Was i wyprasza potrzebne ła-
ski od swego Syna. 

Wasz Duszpasterz
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Nasza patRoNKa 
MaTKa Boża CZĘsToCHoWsKa

Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, 
Gdzie króluje Jej Oblicze, na Nim cięte rysy dwie. 
Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, 
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. 

Biskup Rzeszowski ery-
gując w sierpniu 2006 r. naszą 
parafię ustanowił jej patronką 
Matkę Bożą Częstochowską. 
Na kościół parafialny wyzna-
czona została dotychczaso-
wa kaplica dojazdowa, która 
z inicjatywy ks. Stanisława 
Maca proboszcza parafii 
NSPJ została wybudowana 
przy ofiarnej pomocy miesz-
kańców Drabinianki w 1989r. 
w czasie zaledwie 100 dni. 
Drabinianka pragnęła swoje-
go kościoła. Po heroicznych 
staraniach o pozwolenie na 
budowę kościoła w latach 60 
i 70 ub. wieku powstał kościół 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa tj. obecna Katedra 
Rzeszowska. Mieszkańcy tej 
części parafii mieli daleko do 
świątyni, stąd taka decyzja 
ks. infułata St. Maca. Kaplica 
została poświęcona przez bp 
ordynariusza przemyskiego I. 
Tokarczuka 4 sierpnia 1990r. 
Ks. bp. zapowiedział pobyt 
papieża Jana Pawła II przy 
kościele NSPJ, wypowiada-
jąc zdanie: „za to że zawsze 
byliście ze mną, za wasz trud 
wybudowania dwóch kościo-
łów, postanowiłem, że przy 
waszym kościele NSPJ będzie 
w Rzeszowie papież” - a na-
stąpiło to 2 czerwca 1991 r. W 
ołtarzach naszych świątyń: tej 
małej kaplicy i nowobudowa-
nym kościele króluje oblicze 
Jasnogórskiej Pani – Matki 
Bożej Częstochowskiej nazy-
wany też Czarną Madonną.

Czarna Madonna, 
Cudowny Wizerunek Matki 
Bożej jest największym du-
chowym skarbem Jasnej 
Góry. Przed tym Obrazem 
dokonują się liczne cuda i 
uzdrowienia zapisane w klasz-

tornych archiwach, o których 
świadczą też niezliczone wota. 
Szczególną pamiątką jest ofia-
rowany przez Papieża Polaka 
pas przestrzelony w czasie za-
machu na placu św. Piotra w 
maju 1981 r. Według poboż-
nej legendy obraz został na-
malowany przez św. Łukasza 
Ewangelistę na desce ze stołu, 
przy którym zasiadała Święta 
Rodzina. Jednak uważa się, 
że powstał później, w śre-
dniowieczu  ok. VI w. Przez 
Konstantynopol przewędro-
wał na Ruś. W roku 1382 
książę opolski Władysław wi-
dząc zagrożenie ze strony po-
gańskich plemion tatarskich, 
postanowił zabrać Obraz do 
Opola. W czasie tej podróży 
jego orszak zatrzymał się pod 
Jasną Górą i dalej nie mógł 
już ruszyć. Książę odebrał to 
jako wolę Matki Bożej i po-
zostawił go pod opieką Ojców 
Paulinów na jasnogórskim 
wzgórzu. Obraz przedstawia 
Najświętszą Maryję Pannę w 
postawie stojącej w półpostaci 
z Dzieciątkiem na ręku. Obie 
postacie emanują powagą i 
zamyśleniem. Na prawym 
policzku Maryi wyraźnie 
widać dwie rysy, inne pozo-
stają mniej wyraźne. Rany te 
są również ranami symbo-
licznymi, przez które Matka 
Boża przez wieki utożsamia 
się z losami polskiego naro-
du. Dzieciątko spoczywa na 
lewym ramieniu Maryi, w 
lewej ręce trzyma księgę, a 
prawą unosi do błogosławień-
stwa. Wokół głów obu posta-
ci widnieją złocone nimby, 
które wyraźnie kontrastują z 
ciemnymi twarzami świętych 
postaci. W roku 1430 z jasno-
górskiej kaplicy zrabowano 

kosztowności, niszcząc Obraz 
cięciami miecza. Jego odnowę 
nadzorowali król Władysław 
Jagiełło z żoną św. Jadwigą. 
Od początku Obraz zasłynął 
cudami i przyciąga wielkie 
rzesze pielgrzymów z Polski i 
całego świata.  

W 1717 r. Cudowny 
Obraz został po raz pierw-
szy koronowany koronami 
królewskimi, a 300-lecie tej 
uroczystości upamiętnia wi-
traż w naszej świątyni. Matce 
Bożej Częstochowskiej za-
wdzięczamy zatrzymanie po-
topu szwedzkiego i zwycię-
stwo nad Armią Sowiecką w 
Bitwie Warszawskiej w 1920r. 
nazwanej Cudem nad Wisłą. 
Król Jan Kazimierz w 1656 r. 
ogłosił Matkę Bożą Królową 
Polski i chociaż miało to miej-
sce w Katedrze Lwowskiej, 
jednoznacznie uznano, 
że dotyczy to Matki Bożej 
Częstochowskiej. Zaborcy, 
a następnie komunistyczne 
władze z całą determinacją 
zwalczali kult Matki Bożej 
w Polsce. W latach 50 ub. w. 
uwięziono prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Napisane 
przez Niego w Komańczy 
Jasnogórskie Śluby Narodu 
Polskiego w dniu 26 sierpnia 
1956 r. odczytał przewod-
niczący Episkopatu Polski. 
Na fotelu przeznaczonym 
dla prymasa Polski poło-
żono biało-czerwone róże.  
Uniemożliwiono przybycie 
papieża Pawła VI do Polski na 
obchody 1000-lecia Chrztu 
Polski. W latach 60 ówczesne 
władze „zaaresztowały” kopię 
Obrazu MB Częstochowskiej, 
chcąc zatrzymać pielgrzymo-
wanie  jasnogórskiego wize-
runku po Polsce. Do części 
polskich parafii, a w tym do  
Rzeszowa trafiły już tylko 
ramy, i tak gromadząc tysiące 
wiernych. Jan Paweł II w cza-
sie I pielgrzymki (w 1979 r.) 
do Ojczyzny na Jasnej Górze 
powiedział: „Tutaj zawsze by-
liśmy wolni”, a do prymasa 
Stefana Wyszyńskiego: „nie 
byłoby na Stolicy Piotrowej 
tego papieża Polaka, gdyby 

nie było Jasnej Góry i tego ca-
łego okresu dziejów Kościoła 
w Ojczyźnie naszej, które 
związane są z Twoim pryma-
sowskim posługiwaniem”.

Staraniem naszego księ-
dza proboszcza kamień wę-
gielny dla naszej świątyni 
został wyjęty z jasnogórskich 
fundamentów. Kustosz Jasnej 
Góry wraz z okolicznościo-
wym pisemnym świadec-
twem ofiarował go naszej 
parafii. W dokumencie tym 
czytamy: „Niech ten kamień 
przeniknięty wiarą, modlitwą 
i czcią maryjną pielgrzymów 
sześciu wieków, jako świadek 
rozlicznych łask i cudów ja-
snogórskiej Matki Kościoła, 
będzie znakiem Jej szczegól-
nego błogosławieństwa i opie-
ki dla wszystkich wiernych, 
szczególnie Polaków, modlą-
cych się w tej świątyni”. Został 
on poświęcony przez Papieża 
Franciszka w czasie Mszy św. 
odprawionej z okazji 1050 
rocznicy chrztu Polski na ja-
snogórskich wałach w lipcu 
2016 r. W tej uroczystości 
braliśmy udział udając się na 
nią z parafialną pielgrzymką. 
W listopadzie 2016 r. kamień 
został uroczyście wmurowa-
ny przez ordynariusza naszej 
diecezji bp. Jana Wątrobę.

Polacy kochają swoją 
Jasnogórską Królową Polski 
i Matkę Kościoła. Na Jasną 
Górę przybywa corocznie 
ponad 4 mln pielgrzymów z 
Polski i z całego świata, odda-
jąc Jej cześć, przynosząc proś-
by i podziękowania. Tym bar-
dziej bolą nas fakty znieważa-
nia Jej Świętego Wizerunku, 
profanacji i gardzenia uczu-
ciami religijnymi katolików. 

W naszej parafialnej świą-
tyni, naszym „Jej zakątku 
na tej ziemi” w każdą środę 
modlimy się w nowennie do 
Naszej Patronki, prosząc o 
opiekę i wstawiennictwo o 
wszelkie łaski. Intencje moż-
na składać na karteczkach do 
skrzynki w przedsionku ko-
ścioła lub kierować poprzez 
Internet. 

opr.  K i A Tobiaszowie
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modlitwa 
do matKi BosKiej 
częstochowsKiej

/za parafią mB cz 
w Ksawerowie/

o maryjo, nasza, droga 
pani częstochowska, 
spójrz łaskawie na 
twoje dzieci  w tym 
udręczonym i grzesznym 
świecie. obejmij nas 
swoją kochającą i 
macierzyńską opieką. 
Broń naszej młodzieży 
od bezbożnych ścieżek; 
pomóż naszym drogim 
dzieciom dożyć 
sędziwego wieku, aby 
się przygotowały do 
podróży do domu; osłoń 
nasze  bezbronne, 
nienarodzone dzieci od 
horroru aborcji i bądź 
naszą siłą przeciw 
wszystkim grzechom. 
zachowaj twoje dzieci 
od wszelkiej nienawiści, 
dyskryminacji i wojny. 
Napełnij nasze serca, 
nasze domy i nasz  
świat tym pokojem i 
miłością, która pochodzi 
od twojego syna, 
którego ty obejmujesz 
tak czule. o, Królowo 
i  matko, bądź naszą 
pocieszycielką i siłą! 
w imię jezusa my 
modlimy się. amen.                                  

jakie były 
okoliczności powstania
ochotniczej straży 
pożarnej w Rzeszowie 
- drabiniance?
OSP Rzeszów - Drabi-

nianka powstała w 1924 r. 
z inicjatywy Antoniego Do-
mino i Józefa Paczesniak. 
Motywacją do jej założenia 
były liczne gospodarstwa 
domowe pokryte strzechą. 
Brak jednostki na Drabi-
niance wydłużał czas po-
mocy poszkodowanym w 
wyniku pożarów. Dlatego w 
celu skrócenia czasu przy-
jazdu do pożaru powstała 
nasza jednostka.

jakie były wówczas
główne zadania osp?
Głównym zadaniem 

druhów z naszej jednostki 
było gaszenie pożarów, któ-
re były bardzo liczne.

jaka była historia od
powstania do czasów
obecnych (główne 
wydarzenia itp.)?
Na początku nasza jed-

nostka nie posiadała sa-
mochodu gaśniczego gdyż 
był on poza naszym zasię-
giem. Lecz przez długie lata 
posiadaliśmy wóz konny. 
Przez okres kilkunastu lat w 
naszej remizie był oddział 
Państwowej Straży Pożar-
nej. Po wyprowadzeniu się 
zawodowej straży pożarnej, 
nasza jednostka pozostała 
bez żadnego samochodu 
bojowego. Dopiero w 2004 
r., po ciężkich staraniach 
Prezesa Bogdana Śmigiel, 
który kieruje naszą jed-
nostką nieprzerwanie od 
1997 r. oraz wszystkich 

95 lat osp dRaBiNiaNKa 
W słUżBie sPołeCZNoŚCi

druhów jednostki, odebra-
liśmy fabrycznie nowy sa-
mochód lekki Ford Transit. 
Natomiast w 2011 r. nasza 
straż wzbogaciła się o łódź 
płaskodenną z silnikiem 
spalinowym, a w roku bie-
żącym po kilku latach sta-
rań otrzymaliśmy nowy 
wóz bojowy średni - VO-
LVO FL280 4X4.

ilu członków liczy 
obecnie osp Rzeszów
-drabinianka?
Obecnie nasza jednost-

ka liczy 27 członków.
jak doszło do 
otrzymania wozu
bojowego?
Po kilku latach bez-

owocnych starań o środki 
na nowy wóz postanowi-
liśmy spróbować z innego 
źródła finansowania. Po 
konsultacjach z naszymi 
druhami postanowiliśmy 
złożyć projekt do Rzeszow-
skiego Budżetu Obywatel-
skiego. Dzięki współpracy z 
Radą Osiedla Drabinianka 
oraz głosom mieszkańców 
naszego osiedla, udało się 
nam zebrać odpowiednią 
ilość głosów, za co serdecz-
nie wszystkim dziękujemy.

Na ile zmieniają się 
teraz wasze zadania? 
Myślę żę zadania się 

nie zmieniają, tylko wzra-
sta ilość wyjazdów naszej 
jednostki. Na chwilę obec-
ną jesteśmy wzywani nie 
tylko do pożarów, jak kil-
kadziesiąt lat temu, obec-
nie pomagamy także przy 
różnych klęskach żywioło-
wych i usuwaniu miejsco-
wych zagrożeń.

jaka akcja zapadła 
wam najbardziej 
w pamięci?
Każda akcja jest inna, 

każda w jakiś sposób zapi-
suje się w pamięci, ale naj-
bardziej w mojej pamięci 
utkwiła powódź z 2010 r. 
Nasza jednostka została 
skierowana do usuwania 
skutków powodzi we wsi 
Wielowieś koło Tarno-
brzega. Widok zalanych po 
dach domów, potopionych 
zwierząt z gospodarstw 
oraz ogromne ilości piasku, 
który z wioski zrobił wielką 
pustynię, zapadły mi głębo-
ko w pamięci. 

Rozmowę z pawłem Śmiglem, Wiceprezesem osP
Rzeszów-Drabinianka przeprowadził ks. proboszcz
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z pielgRzYmKą po saNKtUaRiach eURopY
Każda pielgrzymka to 

niezapomniane przeżycia 
religijne i krajoznawcze. 
Pielgrzymi z naszej parafii 
i z parafii Świętej Trójcy w 
Czudcu wraz z ks. Paw-
łem Blatem w tym roku w 
dniach 10-19 lipca po raz 
kolejny wyruszyli na pąt-
niczy szlak. Tym razem 
do Włoch. Program piel-
grzymki obejmujący naj-
większe sanktuaria Włoch 
był bardzo bogaty i trochę 
obawialiśmy się czy wytrzy-
mamy to kondycyjnie. Tra-
sa pielgrzymkowa wiodła 
do Asyżu, przez Wenecję, a 
potem Cascia, Rzym, Mon-
te Cassino, Sanktuarium 
Matki Bożej w Pompejach, 
San Giovanni Rotondo, 
Monte Sant`Angelo, Lo-
retto, Lanciano, Manopello 
oraz Padwę. O godz. 3.00 w 
środę nad ranem wyruszyli-
śmy w trasę. 

Nasze pielgrzymowanie 
rozpoczęliśmy Mszą św. o 
godz. 6.30 w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach. 
Dalsza podróż wiodła przez 
Czechy i Austrię. Wieczo-
rem dotarliśmy na pierwszy 
nocleg w malowniczym Ta-
rvisio, już na terenie Włoch. 
Pierwszego dnia w Asyżu, 
mieście św. Franciszka, 
zwiedziliśmy Bazylikę MB 
Anielskiej ze słynną Por-
cjunkulą, Ogrodem Róża-
nym Santa Maria degli An-
geli i kościołem św. Klary. 
Dużym zainteresowaniem 
pielgrzymów cieszyło się 
sanktuarium św. Rity w Ca-
scii (patronki spraw bezna-
dziejnych). Pielgrzymi w za-
myśleniu i z wiarą polecali 
św. Ricie swoje prośby. Wie-
czorem dotarliśmy w oko-
lice Rzymu. Bardzo wcze-

snym rankiem czwartego 
dnia wyruszyliśmy do Wa-
tykanu, przede wszystkim 
by uczestniczyć we Mszy św. 
przy grobie św. Jana Paw-
ła II. Później zwiedzaliśmy 
Bazylikę św. Piotra, Kaplicę 
Sykstyńską. Podczas wizyty 
w Muzeach Watykańskich 
podziwialiśmy wiele dzieł 
sztuki i ogrom ekspona-
tów tam zgromadzonych. 
Spacerując po Rzymie, po-
znaliśmy nieco historii tego 
miasta oraz obejrzeliśmy 
najważniejsze zabytki: Ko-
loseum, Forum Romanum, 
Panteon, Fontannę di Trevi, 
Kapitol. Kolejnego piąte-
go dnia uczestniczyliśmy 
w modlitwie Anioł Pański  
z papieżem Franciszkiem 
na placu św. Piotra, tego 
dnia również zwiedzaliśmy 
kolejne ważne miejsca na 
terenie Rzymu. Spośród 
czterech rzymskich bazylik 
większych, odwiedziliśmy 
także Bazylikę św. Pawła za 
Murami oraz Bazylikę św. 
Jana na Lateranie – dawna 
rezydencja papieży z po-
łożonymi obok Świętymi 
Schodami, po których, we-
dług legendy, Jezus był pro-
wadzony na sąd. Podziwia-
liśmy także Bazylikę Matki 
Bożej Większej. Następnie 
udaliśmy się na zwiedzanie 
i podziwianie kolejnych za-
bytków Rzymu: Piazza di 
Navona, Schody Hiszpań-
skie oraz Kościół Domine 
Quo Vadis, w którym tego 
dnia mieliśmy Eucharystię. 
Szóstego dnia bardzo wcze-
śnie rano nasza trasa wiodła 
najpierw na Monte Cassino. 
Na polskim cmentarzu zło-
żyliśmy kwiaty, zapaliliśmy 
znicze oraz oddaliśmy hołd 
i chwilą zadumy oraz mo-
dlitwą uczciliśmy pamięć 

żołnierzy poległych w bitwie 
o Monte Cassino. Zwiedzili-
śmy też opactwo oo. Bene-
dyktynów na wzgórzu. Na 
drodze naszej pielgrzymki 
znalazł się Neapol a w nim 
mały kościółek gdzie znaj-
duje się grób O. R. Dolindo. 
Każdy z nas miał możliwość 
modlitwy, złożenia próśb i 
według słów Ojca Dolindo 
zawołania: „Jezu Ty się Tym 
zajmij!” Z Neapolu pojecha-
liśmy do Pompei, gdzie od-
wiedziliśmy Sanktuarium 
MB Różańcowej.  Z nie-
cierpliwością zdążaliśmy do 
San Giovanni Rotondo, do 
Sanktuarium św. Ojca Pio. 
Kiedy już tam dotarliśmy, z 
wielkim zainteresowaniem 
słuchaliśmy przewodnika 
mówiącego o życiu i dzia-
łalności tego wielkiego 
stygmatyka. Z pokorą i na-
dzieją modliliśmy się pod 
krzyżem, w miejscu gdzie 
o. Pio otrzymał stygmaty. 
Wieczorem tego dnia uda-
liśmy się jeszcze do bazyliki 
na różaniec przy grobie O. 
Pio. Siódmego dnia szcze-
gólnym miejscem piel-
grzymki było sanktuarium 
w malowniczym miastecz-
ku Monte Sant’Angelo na 
półwyspie Gargano, wraz 
z grotą św. Michała Archa-
nioła, w której od V do XVII 
w. kilkakrotnie ukazywał się 
Archanioł Michał, według 
tradycji jest to jedyny ko-
ściół na świecie poświęcony 
ręką Michała Archanioła.

Odwiedzaliśmy miejsca 
związane z życiem św. Ojca 
Pio w San Giovanni Ro-
tondo. Pomimo obecności 
dużej liczby pielgrzymów, 
mieliśmy okazję do mo-
dlitwy w chwili ciszy przy 
grobie Świętego Stygmaty-
ka. Z racji, że św. Ojciec Pio 

wsławił się swoją posługą w 
konfesjonale, za jego wsta-
wiennictwem szczególnie 
polecaliśmy Bogu wszyst-
kich spowiedników. Dzień 
ósmy to trasa, która wiodła 
najpierw do Lanciano, miej-
sca cudu Eucharystycznego, 
potem w Manopello odwie-
dziliśmy kościół oo. Kapu-
cynów Volto Santo (Świę-
tego Oblicza), w którym 
przechowywana jest chusta 
przykrywająca twarz Chry-
stusa po złożeniu do grobu. 
W Loretto odwiedziliśmy 
Papieskie Sanktuarium 
Większe Świętego Domu 
Madonny, gdzie głównym 
punktem sanktuarium jest 
Święty Domek, według tra-
dycji jest to część domu z 
Nazaretu, w którym Mary-
ja urodziła się i wychowała, 
doświadczyła zwiastowania, 
i w którym mieszkał w dzie-
ciństwie Jezus Chrystus. Na 
trasie ostatniego dnia piel-
grzymowania znalazła się 
Padwa z romańsko-gotycką 
bazyliką św. Antoniego.

Pełni wrażeń, ducho-
wych doznań i przeżyć 
wróciliśmy do Rzeszowa.
Tę piękną trasę pielgrzym-
kową opracowało biuro tu-
rystyczne „Matteo Travel” 
z Rzeszowa. Dziękujemy za 
wspaniałą organizację i do-
skonałych przewodników. 
W pielgrzymce brało udział 
51 pątników, a opiekę dusz-
pasterską sprawował ks. Pa-
weł Blat, który codziennie 
celebrował Eucharystię. In-
tencje zgłaszali pielgrzymi. 
Dzięki zdyscyplinowaniu 
pielgrzymów, te wszystkie 
miejsca kultu i zabytki uda-
ło nam się zobaczyć. Do zo-
baczenia na  kolejnym piel-
grzymim szlaku.

Dorota Frańczak
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parafialny Kalendarz duszpasterski
WRZesień-PaźDZieRNiK-lisToPaD-gRUDZień 2019

28 Viii
środa

(co tydzień)
W środy po Mszy św. wieczornej nowenna do MB Częstochowskiej. Prośby i podziękowania składamy 

do skrzynki w przedsionku kościoła lub przesyłamy pocztą elektroniczną na adres parafii
01 iX 22. niedziela zwykła Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. Po Mszy św. o godz. 8.00 zmiana tajemnic róż.

05 iX i czwartek spowiedź od 17.30. przed i piątkiem 

06 iX i piątek spowiedź rano od godz. 6.30 (Msza św. o godz. 7.00) Po południu od 17.00. 
Wystawienie Najświętszego sakramentu o 17.30, a o 18.00 Msza św.

07 iX i sobota Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.30.

08 iX 23. niedziela zwykła  Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00

12 iX czwartek Uroczystość NMP Rzeszowskiej 

14 iX sobota Święto Podwyższenia Krzyża św. Msza św. o godz. 18.00 

15 iX 24. niedziela zwykła Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. Zbiórka na prace wykończeniowe w nowym kościele. 
Po Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 błogosławieństwo dzieci.

22 iX 25. niedziela zwykła Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00.

29 iX 26. niedziela zwykła Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00.

paŹdzieRNiK

01 X wtorek Początek nabożeństw różańcowych. W niedzielę nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30, 
a w  tygodniu przed Mszą św. o godz. 17.30. 

03 X i czwartek spowiedź od 17.30.

04  X i piątek spowiedź rano od godz. 6.30 (Msza św. o godz. 7.00) Po południu od 17.00. 
Wystawienie Najświętszego sakramentu o 17.30, odmówimy różaniec, a o 18.00 Msza św.

05  X i sobota Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.30. 

06 X 27.niedziela zwykła Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. Zmiana tajemnic po Mszy św. o godz. 8.00. 
Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30. 

13 X 28. niedziela zwykła Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00. i 16.00. Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30.

20 X 29. niedziela zwykła
Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. Niedziela Misyjna. Zbiórka na prace wykończeniowe 

w nowym kościele. Po Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 błogosławieństwo dzieci. 
Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30. 

27 X 30. niedziela zwykła Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00. i 16.00. Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30.

31 X czwartek spowiedź przed i piątkiem i Uroczystością Wszystkich Świętych od 17.00 do 18.00. 
ostatni różaniec o 17.30 i Msza św. o 18.00.

listopad - w listopadzie modlitwa wypominkowa za zmarłych po każdej mszy św.

01 Xi piątek Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 12.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. 
Z racji i piątku po Mszy św. o godz. 8.00 wystawienie Najśw. sakramentu i litania do serca jezusowego

02 Xi i sobota Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.30. 
Po nim Msza św. o godz. 18.00 i 18.30

03 Xi 31. niedziela zwykła Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. Po Mszy św. o godz. 8.00 zmiana tajemnic róż.
10 Xi 32. niedziela zwykła Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. 

17 Xi 33. niedziela zwykła Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. Zbiórka na prace wykończeniowe w nowym kościele. 
Po Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 błogosławieństwo dzieci.

24 Xi  niedziela  Uroczystość Chrystusa Króla. Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. 
gRUdzieŃ

01 Xii i niedziela adwentu Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00, 16.00.. Po Mszy św. o godz. 8.00 zmiana tajemnic róż.
05 Xii i czwartek spowiedź od 17.30.

06 Xii i piątek spowiedź rano od godz. 6.30 (Msza św. o godz. 7.00) Po południu od 17.00. 
Wystawienie Najświętszego sakramentu o 17.30, a o 18.00 Msza św.

07 Xii i sobota Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.30.
08 Xii ii niedziela adwentu Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. 

15 Xii iii niedziela adwentu Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. Zbiórka na prace wykończeniowe nowego kościoła. 
Po Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 błogosławieństwo dzieci.

22 Xii iV niedziela adwentu Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00.

24 Xii wtorek Wigilia Bożego Narodzenia. Pasterka o godz. 24.00.

25 Xii środa Boże Narodzenie. Msze św. o godz. 8.00, 10.00  i 12.00.

26 Xii czwartek Świętego szczepana. Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 12.00- chrzty, 16.00

29 Xii niedziela Świętej Rodziny. Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. 

01 i 2020 środa NoWY RoK. Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00. 
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Rok temu cieszyliśmy się 
i dziękowali Bogu oraz na-
szej Patronce, Matce Bożej 
Częstochowskiej, za to, że 
po raz pierwszy celebrowa-
liśmy uroczystość odpusto-
wą w nowej świątyni. Dzię-
kowaliśmy także wielu oso-
bom, dzięki którym było to 
możliwe, że nieco po ponad 
dwu latach od rozpoczę-
cia budowy, mogliśmy nie 
tylko przeżywać tę uroczy-
stość w nowym kościele, ale 
także od października 2018 
roku sprawować codzien-
nie Ofiarę Eucharystyczną. 
Jednocześnie podkreślałem 
wówczas, że nadal czeka nas 
wiele zadań związanych z 
pracami wykończeniowy-
mi, które są mniej widocz-
ne, a jednocześnie bardzo 
kosztowne. 

Od tamtego wydarzenia 
minął rok. Możemy stwier-
dzić z satysfakcją, że z Bożą 
pomocą, udało się nam zre-
alizować zamierzony plan. 
A tych niezbędnych prac 

BUdUjemY dom BoŻY

było wiele. Wymienię tylko 
te najważniejsze: oddanie 
do użytku chóru, na którym 
jest ok. 100 miejsc siedzą-
cych, wykonanie ogrzewa-
nia i wentylacji w kościele, 
wstawienie drzwi wejścio-
wych i pozostałych witraży, 
zamontowanie parapetów 
wewnętrznych, wykonanie 
posadzki granitowej w za-
krystii i w pomieszczeniu 
obok, oddanie do użytku 
toalety przy zakrystii oraz 
rozpoczęcie prac przy ele-
wacji zewnętrznej kościoła. 
Ta ostania inwestycja jest 
w trakcie realizacji. Jej wy-
konanie jeszcze przed zimą 
jest konieczne, by nie prze-
marzały ściany i nie niszczy-
ły tynków i malowania ko-
ścioła. Jednocześnie zapew-
ni to lepszą izolację tak w 
zimie, jak i w czasie upałów. 
Koszt elewacji z pewnością 
przekroczy 100 000 złotych.

Te wszystkie inwestycje 
wymagały wielu nakładów 
finansowych. W tym miej-

scu pragnę przypomnieć, 
szczególnie nowym Parafia-
nom, że na ten cel przezna-
czona jest składka w każdą 
3. niedzielę miesiąca. Ofiary 
możemy składać w koper-
tach na tacę lub przesyłać 
na konto parafialne, którego 
numer znajduje się na koń-
cu tego artykułu (wówczas 
tę sumę można sobie odpi-
sać od podatku). Słowa po-
dziękowania kieruję do tych 
parafii dekanatów: katedral-
nego, farnego i ropczyckie-
go, które pomagają nam 
finansowo w budowie ko-
ścioła. W sumie w ostatnim 
roku otrzymaliśmy wspar-
cie w wysokości 32  290 zł. 
Szczególne podziękowanie 
dla naszego Dekanatu Ka-
tedralnego składam na ręce 
ks. dziekana Stanisława Po-
tery oraz proboszcza Kate-
dry ks. Krzysztofa Gołąbka. 
To dla nas wielka pomoc i 
wyraz chrześcijańskiej soli-
darności. W obecnym roku 
kalendarzowym decyzją 
księdza biskupa Jana Wą-
troby dekanat ropczycki zo-
stał zastąpiony dekanatem 
żmigrodzkim. Jednocześnie 
spłacamy stopniowo dług 
wobec INŻYNIERII zwią-
zany z pracami już wykona-
nymi. Jesteśmy wdzięczni za 
wyrozumiałość, a równo-
cześnie mamy świadomość, 
że w obecnej sytuacji na 
rynku pracy i cen materia-
łów budowlanych, nie dali-
byśmy rady wykonać to, co 
udało się trzy lata temu. 

Wiele z prac przy koście-
le wykonali bezinteresow-
nie Parafianie, którym jeste-
śmy bardzo wdzięczni. Jest 
to szczególnie ważne dzisiaj, 
gdyż obecnie nie dość, że 
jakiekolwiek usługi kosztu-

ją krocie, to jeszcze brakuje 
rąk do pracy. Nie sposób 
wszystkich wymienić, ale 
jestem przekonany, że za 
ich trud, zaangażowanie i 
poświęcony czas otrzymają 
stokrotną nagrodę od Pana. 
Każda i każdy z nas na swój 
sposób i według swoich 
możliwości, poprzez ofiarę 
pieniężną, pracę, modlitwę i 
ofiarowane cierpienie, może 
i powinien zaangażować się 
w to wielkie dzieło wzno-
szenia Domu Bożego. Jest 
to dla nas wielkie zadanie, 
ale równocześnie zaszczyt i 
zasługa u Boga. 

Wykonanie elewacji ze-
wnętrznej kościoła zakoń-
czy pewien ważny etap bu-
dowy. W następnym roku 
czeka nas wybór projektu 
wystroju wewnętrznego 
świątyni. Trzeba będzie się 
zdecydować na projektanta, 
którego koncepcja najbar-
dziej będzie nam odpowia-
dać. A później będziemy 
stopniowo realizować pro-
jekt, który wybierzemy. Bę-
dzie on obejmował: ołtarz 
główny z obrazem Matki 
Bożej Częstochowskiej, 
ołtarz i ambonkę, miejsce 
przewodniczenia, ołtarz 
boczny, kaplicę, posadzkę, 
stacje Drogi Krzyżowej, 
oświetlenie, konfesjonały 
i ławki. Jest to wielkie wy-
zwanie, którego realizacja 
rozłoży się zapewne  na ko-
lejne lata i będzie zależeć od 
naszej ofiarności.

Kończąc, proszę Was 
o modlitwę w intencji dal-
szych prac przy naszej świą-
tyni, a wszystkie nasze plany 
polećmy Patronce - Matce 
Bożej Częstochowskiej. 

Ksiądz proboszcz

KoNto paRafialNe:
parafia matki Bożej częstochowskiej, ul. Koło 4c, 

35-312 Rzeszów
Bank pekao s. a. i oddział Rzeszów 

55 1240 1792 1111 0010 1182 43881

Prace Parafian 
przy podbitce 

dachowej
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Dla 
najmłodszych 
parafian

Pismo Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie
Redakcja: ks. prob. Tadeusz Pindara, ks. Paweł Blat, Dorota Frańczak, Małgorzata Frańczak, 
Natalia Kurosz- Majta, Piotr Śpiewla, adam Tobiasz, Krystyna Tobiasz. 
zdjęcia: Waldemar Chorzępa, ks. Tadeusz Pindara, archiwum Parafii MB Częstochowskiej  

KRzYŻÓwKa 
odpUstowa

opr. Piotr Śpiewla 

poziomo: 1. Polski przyczółek, który 1 września 1939 roku jako pierwszy stawił czoło hitlerowskiemu najeźdźcy. 7. 
Ratowanie czyjegoś życia, sztuczne oddychanie. 8. Pierwsza tajemnica Części Radosnej Różańca Świętego. 9. Kontynent 
położony najdalej na południe Ziemi, na którym znajduje się geograficzny biegun południowy. 13. Najświętsza ofiara, 
Msza Święta. 
pioNowo: 1. Heroiczne Powstanie, które wybuchło w Warszawie 1 sierpnia 1944 r. przeciwko niemieckiemu okupantowi. 
2. Wyspiański, malarz. 3. Krzywa płaska w matematyce, obraz jajowatego, zniekształconego okręgu. 4. izajasz, ezechiel  
czy jan Chrzciciel. 5. owoc lub potocznie urwis, gałgan. 6. Pierwszy i podstawowy podręcznik dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym do nauki czytania i pisania. 10. Święta księga żydów. 11. Najwyższy szczyt górski w Polsce - 2499 m. 
12. Urodzinowy, słodki, przystrojony świeczkami.

W dniach od 1 do 9 
lipca 2019 r. w Kamieniu-
Prusinie odbył się turnus 
rekolekcji połączonych z 
nauką tańca towarzyskiego 
pod nazwą „Bóg-Taniec-
Wypoczynek”. Rekolekcje 
prowadzone były przez ks. 
Stanisława Zagórskiego i 
ks. Tomasza Wodzienia,  
uczestniczyło w nich około 
100 osób. Codziennie od-
bywały się zajęcia taneczne, 

Bóg - taniec - wypoczynek
które rozwijały nasze umie-
jętności, oprócz tego gry i 
zabawy na świeżym powie-
trzu. Atrakcją była wyciecz-
ka do Janowa Lubelskiego i 
przeprawa przez błota oraz 
gra w paintball. Nie zabra-
kło również codziennej 
mszy św., uczestniczyliśmy 
w różnych  nabożeństwach, 
m.in. w całonocnej adora-
cji - każdy pokój miał wy-
znaczoną godzinę, w dro-

dze krzyżowej.  Były spo-
tkania w grupach, śpiew, 
kilka dyskotek, a ostatniego 
dnia Gala Radości z balem 
turnusowym, na którym 
mogliśmy wykorzystać 
zdobyte umiejętności ta-
neczne. Rekolekcje te or-
ganizowane są od kilku lat 
dwa razy do roku: na waka-
cjach i podczas ferii zimo-
wych. Jest turnus dla osób 
poczatkujących, które za-

czynają przygodę z tańcem 
oraz zaawansowanych. 
Wszyscy wróciliśmy do 
domów bogatsi o przeżycia 
duchowe, nowe przyjaźnie, 
piękne wspomnienia i wyż-
sze umiejętności taneczne. 
Zachęcamy młodzież z na-
szej parafii do uczestnictwa 
w kolejnych edycjach tych 
rekolekcji.

Karol i Adam Frańczak

W czasie wakacji, jak co roku, trwał konkurs na najgorliwszego ministranta. Najwięcej punktów 
zgromadził Bartosz Gaździk; drugie miejsce zdobył  Kacper Chorzępa a trzeci był Marcel Grzebyk. 
Zwycięzcy otrzymają nagrody. Gratuluję im, a także wszystkim ministrantom i lektorom, którzy na 
wakacjach pamiętali o swojej służbie przy ołtarzu Pana. Jednocześnie zapraszam chłopców, zwłaszcza 
tych po I Komunii św., by zasilili grupę ministrantów w naszej parafii.                                    ks. Proboszcz

wakacyjny konkurs lso
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msze Św. w niedziele i święta obowiązkowe.godz. 8.00, 10.00 
i 12.00, 16.00 W dni powszednie o godz. 18.00
spowiedŹ 
Przed każdą Mszą św., w i czwartek od 17.30, w i piątek od 17.00
dUszpasteRstwo choRYch – odwiedziny chorych ze 
spowiedzią i Komunią św. w i piątki miesiąca od godz. 9.00. 
Zgłoszenia w zakrystii.
NoweNNa do matKi BoŻej częstochowsKiej – w środy 
po Mszy św. wieczornej (prośby i podziękowania do MB można 
składać do skrzynki znajdującej się przy wyjściu z kościoła oraz 
drogą elektroniczną na adres internetowy parafii podany poniżej)
KoRoNKa do miłosieRdzia BoŻego – w piątki o godz. 17.45. 
KaNcelaRia w Domu Parafialnym w dni powszednie (oprócz 
piątku) po wieczornej Mszy św., w sprawach pilnych o każdej 
porze dnia. Można także dzwonić na podany numer. 

paRafialNY NUmeR telefoNU: 17 780 71 03

KoNto paRafialNe: Bank pekao s. a. i oddział Rzeszów 
55 1240 1792 1111 0010 1182 4388

strona internetowa parafii: 
www:http://mbczestochowska.rzeszow.pl
adres e-mail: mbczestochowska@rzeszow.opoka.org.pl

Z żYCia PaRaFii

saKRameNt chRztU Św. pRzYjęli: jagoda 
agata Ważny, aurelia Kinga Ciura, ignacy Krupski, 
Helena Zofia Kinal, Dawid jan gilewski, grzegorz 
Piotr Wojtyczka, ignacy skorupski, Maja julia 

Kanios, szymon ożóg, Kaja Polkowska, emilia Maślanka, Fabian 
Fryderyk Tomoń, Filip grzebyk, Zuzanna Wilusz, stanisław Michał 
Pieszko, jakub Paweł Pięta, Nikodem jaworski, julia Barbara 
sawicka, Karol antoni Rewera, stella Pilarczyk, aleksanderjan 
Kość, Tadeusz Kazimierz Cichocki, Franciszek Fiejdasz, jan 
seweryn Bochnak, aleksandra oliwia Damszel, emilia Maja grega, 
Ksawery jan Bieńkowski, szymon Marek Markiewicz, Michał 
Fryderyk Markiewicz    

saKRameNtem BieRzmowaNia zostali 
UmocNieNi: Babiś Hubert, Baj arkadiusz, Baran 
emilia, Baranowska Zuzanna, Bury Kornelia, Cieśla 
Patrycja, Czarnota igor, Domarski Patryk, Dowhan 

Kacper, Dudek szymon, Dusza agata, Dusza Bartosz,  Florczak 
Mateusz, Folfas aleksander, Fortuna Dominika, gaździk Bartosz, 
goraj Daria, grzebyk jakub, Horodecka iga, jamrozik Zuzanna, 
jasiewicz aurelia, jaworska Katarzyna, Maciejczyk Mikołaj, Mamczur 
jakub, Mamczur Kacper, Miąsik Klaudia, Mikulska Wiktoria, 
Mikuła ludwik, Mytych szymon, Najdecki Kacper, Nowicka emilia, 
Nowicka julia, orłowski adam, ożóg seweryn, Paśko Krystyna, Pelc 
szymon, Radaczyńska Weronika, Rak Krystian, Rojowiec Krzysztof, 
Rybarczyk emilia, sadowski Michał, sądej Patrycja, sądej Weronika, 
siembrzuch Kamila, siembrzuch Kinga, słowik Kacper, stafiej 
Dominik, szczęsna izabela, szwed Miłosz, Śpiewla Hubert, Śpiewla 
Marcin, Wiciński jakub, Wolańska Dorota, Wolski Marcin, Wyskiel 
anna, Zagórski Fabian, żyracka Dorota 

saKRameNt małŻeŃstwa zawaRli: 
Paweł adrian siembrzuch i adrianna Magdalena Niemiec
Piotr Polkowski i Maria Magdalena Kadyjewska
Michał jakub grzebyk i aneta anna Rykała

Wiktor Karol Konopelski i jolanta Maria sum
Piotr Maciej sadoń i Karina Renata Bober
Maciej Przybyło i gabriela Kuźniar

po NagRodę do paNa odeszli:
†emilia Śmigiel (ur. 1931 r.)
†jolanta Teresa Klęsk  (ur. 1964 r.)

Organizatorzy słynnej akcji „Różaniec do granic”, któ-
ra w 2017 r. przywiodła tysiące Polaków na granice kraju do 
wspólnej modlitwy o Polskę zapraszają na następne podobne 
wydarzenie. 14 września na lotnisku we Włocławku odbędzie 
się czuwanie modlitewne w intencji przezwyciężenia kryzysu 
wiary w Kościele.

W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony an-
tychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na 
nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających sa-
mobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma 
miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno 
nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościo-
ły i katedry. Tę listę moglibyśmy wydłużać. Lepiej jednak zadać 
sobie pytanie: co możemy zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludź-
mi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla 
nas  Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy na wspólną modli-
twę w blasku Krzyża Chrystusowego. Wydarzenie „Polska pod 
Krzyżem” rozpoczyna się 14 września o godzinie 11:00 i skła-
da się z dwóch części. W sobotę poprzez sakrament spowiedzi, 
Mszę Św., konferencję, świadectwa z pomocą obrazów, muzyki i 
światła idziemy pod Krzyż. Wieczorem rozpoczyna się adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Druga część to całonocne czuwanie 
trwające do niedzielnego poranka w święto MB Bolesnej.

Miejsce, w którym będziemy się modlić jest wyjątkowe. 7 
czerwca 1991 Ojciec Święty Jan Paweł II sprawował tam Mszę 
Świętą, w czasie homilii powiedział między innymi: […] jest to 
przedziwne miejsce. Może nie tak bardzo znane na świecie, w 
Europie, nie tak bardzo znane - Włocławek - które nosi w sobie 
ten przedziwny zapis w naszym stuleciu, który jest jak gdyby odpo-
wiedzią na tamten zapis całej cywilizacji nienawiści, śmierci, całej 
cywilizacji śmierci. Zapis cywilizacji życia, życia przez śmierć, tak 
jak Chrystus, tak jak Serce Boże. 

Włocławek to ziemia męczenników, w czasie II Wojny 
Światowej zginęło, aż 220 kapłanów z tej diecezji, najwięcej z 
całej Polski, w tym błogosławiony biskup Michał Kozal. Śmierć 
męczeńską poniósł tu także ks. Jerzy Popiełuszko. Bł. ks. Jerzy 
urodził się 14 września, tak więc w święto Podwyższenia Krzyża, 
w czasie „Polski pod Krzyżem” będziemy obchodzić jego urodzi-
ny!  NIECH CAŁA POLSKA STANIE POD KRZYŻEM! (…) 
organizujcie modlitwę w łączności z „Polską pod Krzyżem” w 
swoich parafiach, wsiach i miastach, wszędzie tam, gdzie będzie-
cie (jeśli nie możecie przyjechać do Włocławka). Twórzcie wła-
sny program wydarzenia, zawsze w porozumieniu z kapłanami. 
Włączanie się całych diecezji byłoby wspaniałym świadectwem. 
Cztery elementy są kluczowe, reszta zależy od Was: zapewnienie 
możliwości spowiedzi dla uczestników; Msza Św.; adoracja krzy-
ża, najlepiej w miejscach publicznych, takich jak krzyże na pla-
cach w miastach, przy drogach, we wsiach, krzyże misyjne; od-
mówienie modlitwy stawiającej krzyż w centrum naszego życia.

 Wydarzenie będziemy przeżywać na przestrzeni, która po-
mieści nawet 1 000 000 ludzi! Zapraszamy, by wszyscy Polacy, 
zarówno we Włocławku, jak i w swoich parafiach, miastach, 
wsiach i domach stanęli pod Krzyżem Zbawiciela. To będzie 
dzień, który zapamiętamy do końca życia. 

Zapraszamy 14 września 2019 r., Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego na Lotnisko Aeroklubu Włocławskiego, 87-853 
Kruszyn. Zgłoszenia: strona internetowa: www.polskapodkrzy-
zem.pl     

źródło: www.polskapodkrzyzem.pl

 polsKa pod KRzYŻem



wakacje z Bogiem - lso

Bóg - taniec - wypoczynek - wakacje z Katolickim stowarzyszeniem młodzieży

młodzież naszej parafii otrzymuje ducha Świętego

wspólne zdjęcie 
przed Bazyliką 

św. marka 
w wenecji

szlakiem włoskich sanktuariów

sanktuarium mB Różańcowej w pompejach



Uroczystość 95-lecia osp drabinianka 
oraz poświęcenie wozu strażackiego 
– 14.07.2019


