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1. Dziś wypada Święto Świętej Rodziny:  
Jezusa, Maryi i Józefa. 

2. We wtorek zakończenie Starego Roku (św. 
Sylwestra). Msza św. i Nabożeństwo na 
zakończenie roku odbędzie o godz. 17.00. 
Za udział w tym nabożeństwie można zyskać 
odpust zupełny. 

3. W środę (1 stycznia) Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki. Msze św., jak w każdą 
niedzielę: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. 

4. W tym tygodniu wypada I czwartek, pią-
tek i I sobota miesiąca. Okazja do spowie-
dzi w piątek od godz. 6.30 do 7.00 oraz od 
17.00 do 18.00. Wystawienie najświętszego 
Sakramentu o godz. 17.30. 

5. W I sobotę miesiąca różaniec wynagradzają-
cy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy 
świata o godz. 17.30. 

6. Trwa wizyta duszpasterska. Najlepiej, aby 
cała rodzina zgromadziła się w tym czasie  
w domu. Należy przygotować: stół nakryty 
białym obrusem, na nim Pismo Św., krzyż, 
zapalone świece, woda święcona i kropidło.  

7. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic  
różańcowych po Mszy św. o godz. 7.00. 

8. Za tydzień,05.01, zapraszamy na godzinę 
17.00 do domu parafialnego na spotkanie 
opłatkowe grupy duszpasterskie: Radę Pa-
rafialną, Akcję Katolicką, Róże Różańcowe, 
Zespół muzyczny, Caritas,  Redakcję Miriam,  
osoby czytające lekcje i inne biorące czynny 
udział w pielgrzymkach i w życiu parafii. 

9. W związku z kolędą Msza święta  od po-
niedziałek do piątku o godz. 16.00 i wów-
czas o godz. 16.30 można załatwiać sprawy 
kancelaryjne. 

10.Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu na sprzątanie, wystrój  i ogrzewanie 
kościoła (w sumie 50 zł.) Na ten tydzień pro-
simy mieszkańców bloków z ul. Strażackiej 
nr 12Fi 12G. 

11.Zachęcamy do sięgania po prasę katolic-
ką. U ministrantów możemy nabyć tygo-
dniki: „Źródło” i „Niedzielę”, „Ola i Jaś” – 
dla dzieci. Gazetka Miriam znajduje się  
w przedsionku kościoła. 

o g ł o s z e n i a:   

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ  

RODZINY 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 

                Pokarm na drogę 
                  (życia) 

 

„On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi 

Izraela”.  /Mt 2, 21/  
 

Przykład Świętej Rodziny pokazuje nam jak duże znaczenie 
dla zbawienia świata ma rodzina. Każda rodzina jest potrzebna 
Bogu tak samo jak ta Święta. Powinniśmy więc dbać o nasze ro-
dziny. Jakże modne jest powiedzenie, że z rodziną najlepiej wy-
chodzi się na zdjęciu. Ale dzieje się tak dlatego, bo jest tak mało 
dbałości o rodzinne więzi. Niestety, to co najczęściej wygrywa 
konkurencję z tymi więzami to wszelkie dobra materialne. 

poniedziałek (30 XII ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Kwiatkowskiego bloki od nr. 139A do 139D 
2. ksiądz – ul. Kwiatkowskiego bloki od nr. 139 F do 139J 
czwartek (02 I 2019) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Kwiatkowskiego bloki od nr. 139 K do 139 N 
2. ksiądz – ul. Kwiatkowskiego bloki od nr. 139 O do 139 P 
oraz 141B do 141D 
sobota (04 I) (od godz. 9.00).  
1. ksiądz – ul. Kwiatkowskiego bloki 46 i 46A  
2. ksiądz – ul. Kwiatkowskiego numery parzyste domki od nr 
48 do końca    
sobota (04 I) (od około godz. 13.30).  
2 księży – ul. Kwiatkowskiego bloki nr 84 i 86  
wtorek (07 I ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Piaskowa od początku, 
2. ksiądz – ul. Piaskowa od końca  
środa (08 I ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Jachowicza od nr 2 
2. ksiądz – ul. Jachowicza od końca, od nr 51 
czwartek (09 I ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Gościnna od nr 2 do nr 6 
2. ksiądz – ul. Gościnna od nr 8 do nr 32A   
piątek (10 I ) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz – ul. Gościnna od nr 32/1 do nr 50 



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. 

W pierwszą niedzielę po Bożym 
Narodzeniu Kościół Katolicki ob-
chodzi święto Świętej Rodziny. 
Święto to w całym Kościele zostało 
wprowadzone w roku 1921 przez 
papieża Benedykta XV. Było ono 
obchodzone wcześniej w Kościo-
łach lokalnych. W roku 1890 pa-
pież Leon XIII wydał dekret w któ-
rym aprobował „kult czci zwróco-
ny ku Rodzinie Świętej”. Był 
pierwszym papieżem, który wska-
zał małżeństwo jako miejsce 
uświęcenia. Ważną rolę rodziny 
podkreślał Sobór Watykański II. 
Natomiast Jan Paweł II mówił: 
„Rodzina oparta na małżeństwie 
jest dziedzictwem ludzkości, wiel-
kim dobrem o najwyższej wartości, 
koniecznym dla życia i przyszłości 
narodów”. Jednak pierwsza wspól-
na beatyfikacja małżonków nastą-
piła dopiero na początku XXI w.  
W roku 2001 Jan Paweł II – Papież 
Rodzin beatyfikował włoskich mał-
żonków Marię i Alojzego Beltrame 
Quattrocchi. Wyniesienie na ołta-
rze za wspólne życie małżonków 
określane jako „świętość dwojga” 
było przełomem w modelu chrze-
ścijańskiej świętości. Natomiast 
pierwsza kanonizacja dwojga mał-
żonków, rodziców św. Teresy od 
Dzieciatka Jezus - Zelli i Ludwika 
Martinów odbyła się 19 październi-
ka 2015r. w Rzymie w czasie sy-
nodu poświęconego rodzinie. Po-
przez Świętą Rodzinę, poprzez Je-
zusa, który był Synem Bożym a 
jednak narodził się w ziemskiej 
rodzinie w małżeństwie Maryi i 
Józefa. Ukazał Ją jako przykład dla 
naszych rodzin. Wszystkie trudne 
chwile Rodzina z Nazaretu przeży-

wała w zaufaniu do Boga.  Jezus 
małżeństwu nadał godność sakra-
mentu w którym dzieci i rodzice 
powinni się nawzajem uświęcać. 
Sobór Watykański II nazwał rodzi-
nę „Kościołem domowym”. To w 
rodzinie przekazuje się wartości 
religijne, gdzie rodzice są wycho-
wawcami, uczą słowem i przykła-
dem. W rodzinie dba się o życie 
religijne. Wychowuje dzieci w wie-
rze, uczy modlitwy i razem się mo-
dli, uczestniczy we Mszy św. i 
wspólnie przystępuje do Sakramen-
tów świętych. Rodziny w których 
zakorzeniona jest wiara są odpor-
niejsze na zakusy szatana. Nie ule-
gają wpływom błędnych ideologii, 
które niszczą rodzinne wartości. 
Obecnie, współczesna źle używana 
technika informatyczna nie sprzyja 
więzom rodzinnym. Rodzice przed 
telewizorem, dzieci w swoich po-
kojach z telefonami w ręku żyją w 
innym świecie a tak naprawdę w 
samotności. Wielkie brawa dla re-
stauracji, która daje 10% rabatu 
jeżeli rodzina pozostawi telefony w 
depozycie. Ciekawe: to że restaura-
cja zachęca ażeby rodziny rozma-
wiały i popatrzyły na siebie Chroń-
my nasze rodziny, wychowujmy 
dzieci ucząc, że życie to nie tylko 
sielanka ale że życie niesie również 
trudności, wspólnie w rodzinie 
można je pokonywać tak jak Świę-
ta Rodzina, która aby ratować życie 
uciekła do Egiptu. „Najświętsza 
Rodzino z Nazaretu broń nasze ro-
dziny, którym zagraża tak wiele 
niebezpieczeństw i prowadź je dro-
gą ewangelicznych błogosła-
wieństw”.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  

Święta Rodzina, czyli miejsce dla mnie…  
INTENCJE MSZALNE  

30.12 – 05.01 
 

Poniedziałek (30.12) godz. 16.00 

1/ O zdrowie dla Piotra  
2/ †Jolanta Klęsk- od syna Marci-
na z żoną i dziećmi  
Wtorek (31.12) godz. 17.00 

1/ †Jolanta Klęsk- od syna Toma-
sza z żoną i córką  

2/ O Boże błogosławieństwo dal 
członkiń i ich rodzin- z Róży Nie-
pokalanego Poczęcia NMP  
Środa (01.01) NOWY ROK 

godz. 7.00 

†Maria- rozpoczęcie Mszy św. gre-
goriańskich  
godz. 9.00 

†Bartosz Złamaniec- rocznica  
śmierci  
godz. 10.30 

O zdrowie i Bożą opiekę dla rodziny  
godz. 12.00 

W intencji Parafian  
godz. 16.00 

W intencji próśb i podziękowań do 
Matki Bożej Częstochowskiej  
Czwartek (02.01) godz. 16.00 

1/ †Maria- Msza św. greg.  

2/ †Jolanta Klęsk- od swatów  
z Krasego  
Piątek (03.01)  

godz. 7.00 

1/ †Ignacy Zimny  
godz. 18.00 

1/ †Maria- Msza św. greg.  
2/ †Jolanta Klęsk- od Krystyny  
i Ryszarda Indyk  
Sobota (04.01) godz. 18.00 

1/ †Maria- Msza św. greg.  

2/ †Jolanta Klęsk- od szefostwa i 
współpracowników firmy Taro   
Niedziela (05.01) 

godz. 7.00  

†Maria- Msza św. greg.  
godz. 9.00 

†Jolanta Klęsk- od szefostwa  
i współpracowników firmy Taro  
godz. 10.30 

†Brygida Domarska  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Bolesław- rocznica śmierci- od 
brata Emilia  


