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o g ł o s z e n i a:
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dziś o godz. 17.00 spotkanie w kościele z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Powinien być obecny chociaż jeden
z rodziców.
2. Obecnie w naszym kościele może uczestniczyć 41 osób. Wchodząc do
kościoła przekręcamy karteczkę z liczbą osób znajdujących się
w środku. W ten sposób kolejni wier ni poznają liczbę wolnych
miejsc w świątyni. Prosimy, aby nosić ochronne maseczki i rozmieścić
się na dole i na chórze zachowując odległość 2 metrów (nie dotyczy
członków najbliższej rodziny). Spora liczba wiernych może także
uczestniczyć na zewnątrz kościoła, gdyż plac jest nagłośniony. Należy zachować odległość 2 metrów pomiędzy sobą, (rodziny mogą stać
razem). Komunia św. będzie udzielana także w drzwiach kościoła.
3. Skorzystajmy z okazji i weźmy udział we Mszy św., może po dłuższej
przerwie. Przypominamy, że czas spowiedzi wielkanocnej kończy się
Uroczystością Trójcy Świętej (07.06). Pomimo to nie czekajmy na
ostatnią chwilę i będąc w świątyni i zachowując śr odki ostr ożności
możemy przystąpić do sakramentu spowiedzi św.
4. Od soboty, 9 maja, o godz. 18.00 zostaje wprowadzona wieczorna
liturgia z formularza niedzielnej Mszy św. W ten sposób już w sobotę wieczór wierni mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy św.
5. Nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.,
szczególnie dla osób starszych, nie będących w pełni zdrowych, i odczuwających lęk przed chorobą. Osoby kor zystające z dyspensy są
zobowiązane do uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej przez telewizję, radio, lub na stronie internetowej naszej parafii korzystając
z Facebooka. W niedzielę transmitujemy Mszę św. o godz. 10.30
z naszego kościoła.
6. W środę po Mszy św. o godz. 18.00 nowenna do Matki Boskiej
Częstochowskiej.
7. W piątek, 01.05, rozpoczynamy nabożeństwa majowe. W tygodniu
majówki będą po wieczornej Mszy św. a w niedzielę przed Mszą św.
popołudniową o godz. 15.30. Zachęcamy dzieci, młodzież i dor osłych
do licznego udziału w tym pięknym nabożeństwie.
8. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Okazja do
spowiedzi w czwartek od godz. 17.30. oraz w piątek od godz. 17.00 do
18.00. Nadal obowiązuje zasada w myśli której kapłan uda się tylko do
tych chorych z sakramentami św., którzy o to poproszą ustnie lub telefonicznie.
9. W sobotę, 2 maja, będziemy obchodzić Uroczystość NMP Królowej
Polski, przeniesioną z niedzieli, 3 maja. Jest to święto kościelne
i państwowe. Porządek Mszy św., jak w niedzielę: godz. 7.00, 9.00,
10.30, 12.00 i 16.00.
10.W przyszłą niedzielę, 3.05, zmiana tajemnic różańcowych po Mszy
św. o godz. 7.00.
11.Dziękujemy także serdecznie tym Parafianom, którzy podczas trwającej epidemii przelali na konto parafii niedzielną składkę.
12.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców z ul. Kwiatkowskiego (numery nieparzyste)
od nr 81 do 91.
13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Gazetka Miriam znajduje się w przedsionku kościoła oraz w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

XII TYDZIEŃ BIBLIJNY
„Misterium Słowa, które stało się
Chlebem życia” to hasło tegorocznej Niedzieli Biblijnej i Narodowego Czytania
Pisma Świętego. Nawiązuje ono do przesłania trwającego roku duszpasterskiego,
który jest poświęcony Eucharystii. Niedziela Biblijna i IV Narodowe Czytanie
Pisma Świętego jest obchodzone w Kościele katolickim w Polsce w niedzielę 26
kwietnia. Do wspólnotowej lektury została
wybrana tym razem Ewangelia według św.
Mateusza. Dziś rozpoczyna się też 12. Tydzień Biblijny, który będzie trwał do soboty 2 maja 2020. „Głównym celem Narodowego Czytania Pisma Świętego rozpoczynającego Tydzień Biblijny, jest zaproszenie wierzących do osobistej, codziennej
lektury i rozważania fragmentu Pisma
Świętego, który otrzymamy w kościele” –
powiedział ks. prof. Henryk Witczyk,
przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św.
Jana Pawła II. Przewodniczący Dzieła
Biblijnego podkreślił, że obecna sytuacja
epidemii „zatrzymuje nas w biegu i każe
zastanowić się nad sensem naszego życia. Słowo Boże Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)
Czy serce nie pałało w nas, kiedy
rozmawiał z nami w drodze i Pisma
nam wyjaśniał? /Łk 24, 32/
Doświadczenie spotkania z Panem
daje nam pewność, że nasza droga ma
sens. Oto coś, co wydawało się teraz
mało istotne, okazuje się, że jest drogowskazem dla naszego życia. A to co
było dotychczas na pierwszym miejscu,
schodzi na dalszy plan naszej egzystencji. Otrzymane słowo zaś daje niepojętą siłę, która wprowadza nowy ład
w nasze życie.

XII TYDZIEŃ BIBLIJNY. Ciąg dalszy…
gwarantuje nam obecność Zmartwychwstałego Chrystusa i nie tylko gwarantuje,
ale wręcz ją sprawia. Rozważając Słowa
Chrystusa, które są chlebem życia, jednoczymy się z osobą Chrystusa” – zaznaczył.
Słowo Boże jest zawsze aktualne i w każdym dniu przynosi nam konkretne przesłanie, dając odpowiedzi, wskazówki, przestrogi, pocieszenia, ale przede wszystkim
przynosi nadzieję. Otwierając Pismo Święte, czytamy, co Bóg właśnie tego dnia mówi do nas. Niech każdy z nas zrobi sobie
rachunek sumienia czy systematycznie
karmimy się Słowem Bożym? Trzeba nam

wrócić do Biblii i pogłębiać jej znajomość. Biblię nie tylko czytamy,
ale przede wszystkim
rozważamy, medytujemy
nad jej przesłaniem, modlimy się jej tekstami
i dzielimy z innymi tym,
co do nas przemawia.
Nowoczesne
media,
w tym aplikacje sprawiają, że możemy czytać
Pismo Święte nawet na telefonach.
D. Frańczak

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
Polski Kościół Katolicki w dniu 3 maja
obchodzi Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski. W tym roku wyjątkowo uroczystość została przeniesiona
na sobotę 2 maja. Takim tytułem nazywano Maryję w Polsce już przed wiekami.
Dla przykładu ks. Piotr Skarga na przełomie XVI i XVII wieku w modlitwie zwraca się do Maryi „Najświętszej Panny, Królowej naszej” i prosi o błogosławieństwo
naszej Ojczyźnie. Maryja na początku
XVII w. objawiając się włoskiemu jezuicie
życzyła sobie aby nazywać Ją Królową
Polski. Na tę prośbę krakowianie ozdobili
jedną z wierz Bazyliki Mariackiej królewską koroną. W czasach potopu szwedzkiego, król Jan Kazimierz powierzył obronę
naszej Ojczyzny i Jasnej Góry Matce Bożej. Po wypędzeniu Szwedów ze Lwowa 1
kwietnia 1656 r. złożył w Katedrze Lwowskiej śluby, których autorem był jezuita
Andrzej Bobola, przyszły święty. Król
ogłosił Matkę Bożą Patronką Królestwa
Polskiego. Ślubował zaprowadzić sprawiedliwość społeczną, wziąć w obronę chłopów i wystarać się w Stolicy Apostolskiej
ustanowienia święta Królowej Korony Polskiej. Oficjalnie uroczystość w Polsce obchodzona jest od 1923r. w dniu 3 maja i
wiąże się z uchwaleniem Konstytucji 3
Maja (1791 r.), która nawiązywała do ślubów lwowskich Jana Kazimierza. Kult
Maryi oddawany jest również w polskich
pieśniach religijnych. Najstarsza z nich to
Bogurodzica, która przez wieki pełniła rolę
hymnu narodowego. Wiele świątyń w naszym kraju zwane są mariackimi, czyli

poświęconymi Maryi. Sługa Boży kard.
Stefan Wyszyński- Matce Bożej „danej ku
obronie Narodu naszego” zawierzał cały
Naród i losy Ojczyzny. Wielokrotnie pielgrzymował do Jasnogórskiego Tronu Matki Bożej Częstochowskiej. Na 300-lecie
ślubów lwowskich, będąc więzionym w
Komańczy napisał odnowione Jasnogórskie Śluby Narodu. Zostały one złożone
przez biskupów
polskich
26.08.1956r.
roku na Jasnej Górze.
Pod nieobecność Prymasa odczytał je przewodniczący Episkopatu
Polski a milion pielgrzymów powtarzał:
„Królowo Polski – przyrzekamy”. 10 lat
później Prymas Polski dokonał milenijnego zawierzenia Matce Kościoła i Naszego
Narodu na nowe tysiąclecie. Wielkim czcicielem Jasnogórskiej Maryi Królowej Polski był Jan Paweł II. W herbie biskupim i
papieskim zamieścił literę M jak Maryja i
zawołanie Totus Tuus (Cały Twój). Do Jej
tronu wielokrotnie pielgrzymował jako
ksiądz, biskup i papież. Na dzień przed
odejściem do Domu Ojca pobłogosławił
korony dla Maryi i Jezusa z Częstochowskiego Wizerunku oraz podpisał list na
jubileusz 350-lecie obrony jasnogórskiego
sanktuarium. Dziękujmy Maryi Królowej
Polski i zawierzajmy Jej losy naszych rodzin i naszej Ojczyzny.
K. i A. Tobiaszowie

ŚW. JAN PAWEŁ II– CZCIEL MARYI KRÓLOWEJ POLSKI
„Spełnia się matczyna wola Pani
Jasnogórskiej. Jestem tutaj (…)
wzięty od podnóża Jasnej Góry,
gdzie nieraz stałem tak jak wy
teraz stoicie, i klęczałem na gołej ziemi, tak jak wy tu teraz
nieraz godzinami klęczycie (…).
Jasna Góra jest sanktuarium Na-

rodu i dlatego trzeba przykładać ucho do tego świętego Miejsca, aby czuć, jak
bije serce Narodu w Sercu
Matki (…). Niech Maryja
będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy”.

INTENCJE
MSZALNE
27.04 – 03.05
Poniedziałek (27.04)
1/ †Stanisław ZabrzyckiMsza święta gregoriańska
2/ †Jan Cypryś- od wnuka
Jacka z rodziną
Wtorek (28.04)
1/ †Stanisław ZabrzyckiMsza święta gregoriańska
2/ †Jan Cypryś- od Krystyny z mężem
Środa (29.04)
1/ W intencji próśb i podziękowań do MB Często.
2/ †Stanisław ZabrzyckiMsza święta gregoriańska
Czwartek (30.04)
1/ †Stanisław ZabrzyckiMsza święta gregoriańska
2/ †Jan Cypryś- od wnuczki
Magdaleny z rodziną
Piątek (01.05)
godz. 7.00
1/ O dary Ducha Św. i pomyślne zdanie egzaminu
maturalnego dla Julii i Jagody
godz.18.00
1/ Dziękczynna w 3 r. ślubu
2/ †Stanisław Zabrzyckizakończenie Mszy greg.
Sobota (02.05)
godz. 7.00
godz. 9.00
†Jan Cypryś– od wnuka
Leszka z rodziną
godz. 10.30
†Zdzisław Borowiec-2r.śm.
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
Niedziela (03.05)
godz. 7.00
O boże błogosławieństwo
dla członków Róży św. Floriana
godz. 9.00
rez. Strażacy
godz. 10.30
Dziękczynna w 25 rocznicę
ślubu Barbary i Andrzeja z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla całej rodziny
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Jan Cypryś- od wnuczki
Sabiny z rodziną

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.

