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Słowo 
księdza 
proboszcza

Drodzy Parafianie 
i Goście!
Po dłuższej przerwie, spo-

wodowanej zarazą koronawiru-
sa, oddajemy w Wasze ręce świą-
teczny numer parafialnej gazet-
ki Miriam. Czynimy to w dzień 
Odpustu Parafialnego, czyli  
w Uroczystość Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Wszyscy wiemy, 
że ten rok jest szczególny i za-
pamiętamy go na długo. Wirus 
COVID-19, który pojawił się  
w naszym kraju od połowy mar-
ca zmienił sposób funkcjonowa-
nia nie tylko poszczególnych lu-
dzi, ale także instytucji publicz-
nych, firm, Kościoła oraz całych 
państw i społeczeństw. Spowo-
dował także śmierć bardzo wielu 
osób, szczególnie starszych i już 
przedtem zmagających się z róż-
nymi chorobami. Chociaż Pol-
ska, dzięki zdecydowanym de-
cyzjom rządu i dyscyplinie oby-
wateli, stosunkowo dobrze prze-
trwała ten trudny czas, to i tak 
wszyscy odczuliśmy bardzo bo-
leśnie skutki tej zarazy. Szcze-
gólnie dokuczliwe i nie do końca 
zrozumiałe okazały się ograni-
czenia uczestniczenia wiernych 
w Eucharystii do 5 osób. W ta-
kim reżimie sanitarnym przeży-
liśmy całe Święta Wielkanocne. 
W tym trudnym czasie wraz z ks. 
Pawłem staraliśmy się na miarę 
naszych możliwości tak organi-
zować życie duszpasterskie, aby 
mogła z niego skorzystać jak naj-
większa ilość wiernych. Wiąże 
się z tym wprowadzenie w sobo-
tę o godz. 18.00 niedzielnej litur-
gii. Spora część Parafian korzysta 
z tej formy udziału w niedziel-
nej Eucharystii. W tym miejscu 
składam ks. Pawłowi podzięko-
wania, zwłaszcza za zorganizo-
wanie transmisji internetowych 
z nabożeństw, jakie odbywały się 
wówczas w naszym kościele. Sło-
wa uznania należą się także ze-
społowi muzycznemu, p. Orga-

niście, p. Kościelnemu oraz tym 
ministrantom i lektorom, którzy 
przygotowywali liturgię Wielka-
nocną i nadal pełnią swoją służ-
bę przy ołta-rzu. Wielu Para-
fian w tym okresie dało wspa-
niałe świadectwo swojej wiary  
i przynależności do Kościo-
ła oraz odpowiedzialności za fi-
nanse wspólnoty. Za co jestem 
im bardzo wdzięczny.

Obecnie w naszej świąty-
ni obowiązuje zasłanianie nosa 
i ust. W miarę możliwości za-
chowajmy także odpowiedni dy-
stans. Proszę także o dezynfek-
cję rąk przed wejściem do świą-
tyni. Kościół jest systematycznie 
wietrzony za pomocą wentyla-
cji, która tłoczy świeże powietrze 
do kościoła, a zabiera to wilgot-
ne i najbardziej nagrzane spod 
sufitu. W tym celu została tak-
że zamontowana krata w przed-
sionku. Wszystko to sprawia, że 
możliwość zarażenia się w ko-
ściele nie jest większa od naszego 
wyjścia na zakupy do sklepu czy 
do urzędu. Poza tym możemy 
także uczestniczyć na zewnątrz 
kościoła, ponieważ plac jest na-
głośniony.

Już za kilka dni, w sobotę 
29 sierpnia, odbędzie się w na-
szej parafii Uroczystość I Komu-
nii Świętej w dwóch turach, któ-
ra została przeniesiona z powo-
du pandemii koronawirusa. Tak-
że młodzież, która ukończyła  
w tym roku szkołę podstawową 
otrzyma sakrament  bierzmo-
wania w Katedrze w dniu 3 paź-
dziernika. 

Dzień Odpustu to tradycyj-
nie czas, gdy większość z nas po-
wraca z wakacyjnych wyjazdów  
i urlopów. Wszyscy myślimy 
już o rozpoczęciu nowego roku 
szkolnego i katechetycznego. 
Miejmy nadzieję, że będzie on 
przebiegał bez potrzeby sięgania 
po zdalne nauczanie. Od wrze-
śnia planujemy powrócić do nie-

5 stycznia  
Opłatek parafialny.

12 stycznia 
Koncert papieski w roku 

obchodów 100-lecia 
urodzin św. Jana Pawła II 

pt. „Koncert kolęd”.

15 stycznia 
Wieczór uwielbienia 

poświęcony sakramentowi 
małżeństwa.

16 luty 
Wręczenie książeczek dzieciom 

przygotowującym się 
do pierwszej komunii świętej.

WIELKI POST 
Droga krzyżowa dla dorosłych odbywała się 

w piątki o godzinie 17:30, 
dla dzieci w czwartki o godzinie 17:15, 

natomiast młodzież swoją drogę krzyżową miała 
w piątki o godzinie 20:00.

Nabożeństwa Gorzkich Żali 
wraz z kazaniem pasyjnym odprawiane były 

w niedziele o godzinie 15:15. 
Akcja katolicka prowadziła koronkę do Bożego 

Miłosierdzia o godzinie 15:00.

13-15 marca 
Rekolekcje wielkopostne, które prowadził 

ksiądz Marek Winiarski. 

15 marca 
Od tej niedzieli zaczęły się ograniczenia udziału 
wiernych w liturgii w związku z pojawieniem się 

w Polsce wirusa COVID-19.

niedziela 22 marca 
Rozpoczęcie transmisji internetowych Mszy św. 

oraz nabożeństw z naszego kościoła. 

10-12 kwietnia 
Święte Triduum Paschalne 

z udziałem tylko 5 wiernych w liturgii, 
poza liturgiczną służbą ołtarza.

9 maja 2020 
Wprowadzenie wieczornej liturgii 

w soboty o godzinie 18:00 
z formularza niedzielnej Mszy świętej.

KALENDARIUM
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dzielnych Mszy św. z udziałem 
dzieci o godz. 10.30. Zaprasza-
my na nie dzieci wraz z rodzi-
cami. Wznawiamy także spo-
tkania duszpasterskie dla grup 
dziecięcych, młodzieżowych  
i dorosłych. Będą się one odby-
wać w domu parafialnym w du-
żej sali przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego. W imieniu swoim  
i ks. Pawła serdecznie zapra-
szam do włączenia się w ich 
działalność nowych osób, szcze-
gólnie dotyczy to ostatnio za-
mieszkałych Parafian.

Wychodząc naprzeciw py-
taniom rodziców przypomi-
nam, że I Komunia Św. w na-
szym kościele odbywa się  
w drugą niedzielę maja. W bie-
żącym roku szkolnym będzie to 
niedziela 9 maja 2021 r. Już od 
września rozpoczynamy spo-
tkania przygotowujące dzie-
ci klas III do przyjęcia I Komu-
nii Św. Takie spotkania odbywa-
ją się zwykle w trzecią niedzie-
lę miesiąca po Mszy św. o godz. 
10.30. Jak wiemy, na terenie na-
szej parafii nie ma jeszcze szko-
ły podstawowej i dopiero jest  
w budowie, a dzieci uczęszczają 
do różnych szkół w Rzeszowie. 
Jednak zgodnie z zarządzeniem 
Księdza Biskupa Ordynariusza, 
dzieci przygotowują się do tej 
uroczystości z klasą w szkole, ale 
przystępują do I Komunii Św.  
w swojej parafii. Już teraz zapra-
szam rodziców i dzieci klas III 
do aktywnego przygotowania 
się do tej ważnej dla całej rodzi-
ny uroczystości. Bliższe infor-
macje zostaną podane wkrótce. 

Od września swoje spotka-
nia przygotowujące do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania będą 
kontynuować uczniowie klas 
VIII szkoły podstawowej. Na-
tomiast uczniowie klas VII będą 
mogli się zapisać i rozpocząć 
swoje przygotowanie. Zgodnie  
z zarządzeniem Księdza Bisku-
pa oni także swoje przygoto-
wanie mają we wspólnocie pa-
rafialnej, niezależnie od szko-
ły do której uczęszczają. Do-
dam tylko, że dla mnie probosz-
cza jest to często pierwsza oka-
zja, by poznać młodych para-
fian. Oni „za chwilę” pojawią się 
w kancelarii choćby po zaświad-
czenie, że są praktykującymi ka-
tolikami, gdy zostaną poprosze-
ni o pełnienie funkcji ojca czy 

matki chrzestnej. I wówczas jest 
bardzo niezręczna sytuacja, gdy 
widzę kogoś po raz pierwszy,  
a mam potwierdzić, że ta osoba 
jest wierzącym i praktykującym 
katolikiem.

Czasy, w których żyjemy 
domagają się od nas polskich 
katolików czytelnego świadec-
twa. Na naszych oczach rośnie 
agresja środowisk LGBT+, na-
zwanych przez ks. bpa Marka 
Jędraszewskiego „tęczową zara-
zą”. Po tak zwanych „marszach 
równości”, ich kolejnym ce-
lem jest profanacja i niszczenie 
chrześcijańskich świątyń, sym-
boli i naszych świętości. Nie mo-
żemy się temu bezczynnie przy-
glądać. Oni w ten sposób son-
dują, na co im pozwolimy w na-
rzucaniu nam swojej neomark-
sistowskiej ideologii. Ideolo-
gia ta, z hasłami rzekomej tole-
rancji na ustach, dąży do znisz-
czenia rodziny, kościoła katolic-
kiego i narodu, jako wspólnoty. 
Przeciwstawić się im możemy 
tylko poprzez czytelne świadec-
two naszej wiary, przykład życia 
wiernego przykazaniom Bożym 
i kościelnym, przekazywanie 
wiary przyszłym pokoleniom, 
wytrwałą modlitwę w ich inten-
cji, a także głośne upominanie 
się o swoje prawa, w tym prawo 
do poszanowania przekonań re-
ligijnych, jakie gwarantuje nam 
Konstytucja. Dożyliśmy czasów, 
w których musimy bronić w na-
szej Ojczyźnie tego, co dla nas 
najcenniejsze: wiary, małżeń-
stwa i rodziny, tradycji chrześci-
jańskiej oraz pomników świę-
tych i bohaterów narodowych. 
Obchodzone 100-lecie zwycię-
stwa w Bitwie Warszawskiej, 
napawa nas nadzieją, że tak jak 
sto lat temu, tak i dziś wymo-
dlimy u naszej Królowej Polski, 
Maryi, dar zwycięstwa i obro-
nimy chrześcijańskie wartości.  
I jeszcze raz się okaże, że Polacy 
powstrzymają marsz przez Eu-
ropę, tym razem nie czerwonej, 
ale „tęczowej zarazy”.

Na koniec pragnę w dniu 
Odpustu oddać Parafian i Go-
ści pod opiekę naszej Patron-
ki. Niechaj Matka Boża Często-
chowska strzeże Was, zachowa 
w zdrowiu i wyprasza potrzeb-
ne łaski od swego Syna. 

Wasz Duszpasterz

10 maja
Spotkanie Rady Parafialnej poświęcone wyborowi 
projektu wnętrza kościoła, dalszym pracom przy 

świątyni, rozbiórce starej kaplicy i zaprojektowaniu 
otoczenia kościoła oraz duszpasterskiemu i 

ekonomicznemu funkcjonowaniu parafii w obecnej 
sytuacji panującej zarazy.

27 maja 2020 
Wieczór uwielbienia poświęcony tematowi 

Ducha Świętego.

2 czerwca 2020 
Montaż odnowionego dzwonu ze starej kaplicy na 

wieży nowego kościoła. 
Jest to najmniejszy dzwon, do którego w przyszłości 

dołączą średni i duży (darczyńcy mile widziani).

10 czerwca
Wprowadzenie w środy wystawienia Najświętszego 

Sakramentu po Mszy św. 
w czasie nowenny do Matki Bożej Częstochowskiej 

i adoracja w ciszy do godz. 19.30.

11 czerwca 2020 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – 

Boże Ciało. Procesja wokół kościoła.

14 czerwca
Odwołanie dyspensy zwalniającej wiernych 
od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., 

ze względu na zarazę COVID-19.

Początek lipca  
Zakończenie prac przy układaniu 

granitowego cokołu przy nowym kościele 
przez Parafian.

22-23 lipca 2020 
Peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników 
Solidarności i relikwii bł. Jerzego Popiełuszki, 

Kapłana i Męczennika.

08 sierpnia 
Zamontowanie kraty w przedsionku kościoła.

26 sierpnia 2020 
Odpust parafialny. 

Uroczysta Msza św. o godz. 18.00 
pod przewodnictwem ks. dziekana Krzysztofa 

Gołąbka, proboszcza Parafii Katedralnej.
 

opr. Małgorzata Frańczak
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BITWA WARSZAWSKA 1920 R. CUD NAD WISŁĄ
Przed kilkunastoma dnia-

mi obchodziliśmy 100. rocz-
nicę Bitwy Warszawskiej,  
która rozegrała się w sierpniu 
1920 r. Na przedpolach War-
szawy miały miejsce jej naj-
ważniejsze  wydarzenia. Jest 
uznawana za jedną z najbar-
dziej decydujących bitew w 
dziejach świata. Polska od-
nosząc zwycięstwo i blokując 
marsz Armii Czerwonej na 
zachód, odmieniła losy Pol-
ski i Europy. Wojna z sowiec-
ką Rosją trwała od początku 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę tj. od listopada 
1918 do października 1920 r.  
W sierpniu 1920r. linia fron-
tu ciągnęła się na długości 
ponad 800 km (od Stanisła-
wowa po Grudziądz ). Lenin 
- komunistyczny przywódca 
Rosji dążył do zajęcia Polski 
i uczynienia z niej  sowieckiej  
republiki, aby następnie kon-
tynuować marsz na zachód i 
nieść komunistyczny ład dla 
całej Europy i świata. W wie-
lu krajach wierzono, że bol-
szewicka Rosja to kraj robot-
ników i chłopów, to kraj do-
bra.  Skutkowało to osamot-
nieniem Polski w walce z na-
jeźdźcą ze wschodu. W wielu 
krajach blokowano transpor-
ty broni, sprzętu wojskowego  
i żywności do naszego kraju. 
Robotnicy odmawiali pracy 
w fabrykach broni, która mia-
ła być użyta przez imperiali-
styczną Polskę - jak wierzono 
- przeciwko państwu „spra-
wiedliwości społecznej”.        

W maju obchodziliśmy 
100-lecie urodzin Jana Paw-
ła II. Dlatego przypomnijmy  
przemówienie Papieża Pola-
ka jakie wygłosił po nawie-
dzeniu cmentarza poległych 
w obronie naszej Ojczyzny.  
„Przed chwilą nawiedziłem 
Radzymin miejsce szczegól-
nie ważne w naszej historii 
narodowej. Ciągle żywa jest w 
naszych sercach pamięć o Bi-
twie Warszawskiej, w miesią-
cu sierpniu 1920 roku. Mo-

głem spotkać jeszcze dzisiaj 
niektórych bohaterów tej hi-
storycznej bitwy o naszą i wa-
szą wolność. Naszą i Europy. 
Było to wielkie zwycięstwo 
wojsk polskich, tak wielkie, że 
nie dało się go wytłumaczyć 
w sposób czysto naturalny i 
dlatego zostało nazwane „Cu-
dem nad Wisłą”. To zwycię-
stwo było poprzedzone żarli-
wą modlitwą narodową. Epi-
skopat Polski zebrany na Ja-
snej Górze poświęcił cały na-
ród Najświętszemu Sercu Je-
zusa i oddał go w opiekę Ma-
ryi Królowej Polski. Myśl na-
sza kieruje się dzisiaj ku tym 
wszystkim, którzy pod Ra-
dzyminem i w wielu innych 
miejscach tej historycznej bi-
twy oddali swoje życie, bro-
niąc Ojczyzny i jej zagrożo-
nej wolności. Myślimy o żoł-
nierzach, oficerach. Myślimy 
o Wodzu, o wszystkich, któ-
rym zawdzięczamy to zwycię-
stwo po ludzku. Wspomina-
my, między innymi, bohater-
skiego kapłana Ignacego Sko-
rupkę, który zginął pod Oso-
wem. Dusze wszystkich pole-
głych polecamy Miłosierdziu 
Bożemu. O wielkim „Cudzie 
nad Wisłą” przez lata trwała 
zmowa milczenia. Nie mógł-
bym stąd odjechać, nie wspo-

minając jeszcze jednego waż-
nego szczegółu. W papieskiej 
letniej rezydencji w Castel 
Gandolfo znajdują się dwa 
freski upamiętniające dzie-
je Polski: obronę Jasnej Góry 
i „Cud nad Wisłą”. Dodajmy 
powstały one z inicjatywy Pa-
pieża Piusa  XI, który  w roku 
1920 jako abp Achille Ratti 
był nuncjuszem apostolskim 
w Warszawie i nie wyjechał z 
niej nawet w dniach wojenne-
go zagrożenia. W tym krót-
kim przemówieniu Papież 
Polak zawarł prawdę o bitwie. 

Cały naród włączył się 
w walkę zbrojną, a nawet ci, 
którzy nigdy nie byli w woj-
sku. Przykładem jest ks. Igna-

cy Skorupka, który widząc 
wstępujących do armii bar-
dzo młodych ludzi, zgłosił się 
do wojska na ochotnika, aby 
być wojskowym kapelanem. 
Jego postawę i całego polskie-
go narodu oddaje obraz Je-
rzego Kossaka. Widzimy na 
nim jak 27-letni kapelan Le-
gii Akademickiej z uniesio-
nym krzyżem w ręku zagrze-
wa wysyłanych przez Mat-
kę Bożą do boju polskich żoł-
nierzy. Po bitwie odnaleziono 
ciało z przestrzeloną głową, 
pokute bagnetami i pozba-
wione butów. Jego pogrzeb 
w Warszawie stał się ogrom-
ną patriotyczną manifestacją. 
W czasach już minionych za-
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braniano pielgrzymowania 
do miejsca jego śmierci. Mó-
dlmy się za jego duszę i miej-
my nadzieję, że wkrótce roz-
pocznie się jego proces be-
atyfikacyjny. Kiedy walczo-
no pod Warszawą, na innych 
odcinkach frontu trwały wal-
ki o każdą miejscowość. Przy-
pomnijmy nierówną walkę 
z dnia 17 sierpnia: 330 mło-
dych ochotników pod Za-
dwórzem k. Lwowa. Oddział 
pod dowództwem kpt. B. Za-
jączkowskiego przez 11 go-
dzin wiązał walką 10-krot-
nie liczniejsze siły kawalerii 
z Konnej Armii S. Budionne-
go maszerującej w kierunku 
tego miasta. Zginęli prawie 
wszyscy, broniąc się do ostat-
niego naboju. Kozacy nie bra-
li jeńców. Miejsce tej walki  
nazwano „polskimi Termo-
pilami”. Dalsze zacięte walki 
trwały jeszcze przez kilka ty-
godni. Bolszewicy po prze-
grupowaniu i otrzymaniu po-
siłków pod dowództwem M. 
Tuchaczewskiego próbowa-
li ponownie przejąć inicjaty-
wę i zdobyć za wszelką cenę 
Warszawę. Pod koniec wrze-
śnia nad Niemnem została 
stoczona kolejna wielka, zwy-
cięska bitwa – bitwa określa-
na jako „bitwa zapomniana”. 
12 października został zawar-
ty rozejm. Wywalczone zwy-
cięstwo dało Polsce 19 lat po-
koju. 

Zmowa milczenia: woj-
na z bolszewicką Rosją przez 
całe dziesięciolecia PRL-u 
była białą plamą. Nie moż-

na było mówić i pisać o zwy-
cięstwie Polaków nad Ar-
mią Czerwoną. Piszący te 
słowa pamiętają tych, którzy 
walczyli w roku 1920, a któ-
rzy byli niejednokrotnie wy-
śmiewani, mówiono o nich, 
że brali udział w „jakiejś po-
tyczce, a mówią o wojnie”. 
Dowódcy: to Naczelnik Jó-
zef Piłsudski - tak ośmiesza-
ny w komunistycznej Pol-
sce- dowodzona przez niego 
grupa uderzeniowa na pod-
stawie opracowanego przez 
gen. T. Rozwadowskiego pla-
nu, zaatakowała przeciwni-
ka zaskakującym manewrem,  
wchodząc na tyły atakują-
cej Armii Czerwonej, wywo-
łując panikę i bezwładny od-
wrót. A także generałowie: J. 
Haller, Wł. Sikorski, E. Śmi-
gły-Rydz, W. Iwaszkiewicz, J. 
Rómmel i wielu innych bez-
imiennych bohaterskich do-
wódców. Ważnym wydarze-
niem było zdobycie radiosta-
cji, a także  złamanie sowiec-
kich szyfrów przez kierowaną 
przez J. Kowalewskiego grupę 
polskich kryptologów. Umoż-
liwiło to przechwytywanie in-
formacji o ruchu wojsk prze-
ciwnika i ich wyprzedzania. 
Historycy po zbadaniu ujaw-
nionych niedawno dokumen-
tów uznali, że zwycięstwo w 
dużej mierze zależało od tej 
wiedzy. 

Cud: Polska była w kry-
tycznej, beznadziejnej sytu-
acji, słabo uzbrojona i zróż-
nicowana wpływami zabo-
rów. Jednak naród się zjedno-

czył w czynach i modlitwie. 
Modlił się Episkopat, kapła-
ni i cały naród. W kościołach 
zbierali się ci, którzy nie po-
maszerowali na front i mo-
dlili się szczególnie żarliwie w 
Święto Wniebowzięcia Mat-
ki Bożej. W tym dniu został 
przełamany front pod Radzy-
minem. Polacy przejęli inicja-
tywę i przeszli do zdecydo-
wanego ataku. Rosyjscy jeń-
cy wielokrotnie powtarzali, 
że przez kolejne dwa dni wi-
dzieli ukazującą się nad wal-
czącymi Matkę Bożą, któ-
ra osłaniała polskich żołnie-
rzy. Widok ten ich przera-
żał, paraliżował  i uniemożli-
wił  walkę. Zwycięstwo przy-
szło przez Maryję. Od roku 
1992 w święto Wniebowzię-
cia NMP obchodzimy święto 

Wojska Polskiego. 
Zagrożenie wolności: 

„wolność” dla Polski w wyda-
niu komunistów, jak sami to 
określali, była niesiona na ba-
gnetach czerwonoarmistów. 
Jak zanotował korespon-
dent wojenny Stefan Żerom-
ski za postępującą armią po-
dążali oddani Leninowi Pola-
cy: Julian Marchlewski, Feliks 
Dzierżyński i inni. Po zdoby-
ciu Warszawy mieli utworzyć 
komunistyczny rząd. Jednak 
we wrześniu 1939 roku dwa 
nieludzkie systemy: nazistow-
ski i komunistyczny, zaatako-
wały naszą Ojczyznę. Pamię-
tajmy o pokoleniach Pola-
ków, którzy walczyli o wolną 
Polskę za cenę najwyższą, za 
cenę życia. Brońmy niepodle-
głości Polski, nie pozwalajmy 
na wypaczanie historii i osła-
niajmy nasz kraj od wrogich 
ideologii. W sierpniu 1920 r. 
po Bitwie Warszawskiej św. 
Józef S. Pelczar – bp prze-
myski, a zarazem patron na-
szej diecezji, proponował od-
bycie pielgrzymki narodowej 
na Jasną Górę. Przygotował 
też tekst Aktu oddania Polski 
Sercu NPM (poniżej), który 
miał wygłosić Józef Piłsud-
ski, jednak do takiego dzięk-
czynienia nigdy nie doszło. 
            opr. K i A Tobiaszowie 

Akt oddania Polski Sercu Najświętszej Panny Maryi

Jako Naczelnik Rzeczpospolitej Polskiej, Najwyższy Wódz 
Wojska Polskiego, imieniem własnym i całego narodu, skła-
dam Tobie Najświętsza Panno Maryjo, a przez Ciebie Bogu 
w Trójcy Świętej Jedynemu najgorętsze dzięki za wszelkie ła-
ski wyświadczone narodowi polskiemu w ciągu dziewięciu 
wieków, za wydźwignięcie go z ciężkiej niewoli i za zwycię-
stwo oręża polskiego w ostatnim okresie. Wdzięczni za Twoją 
opiekę, błagamy Cię o nią nadal, my dzieci Twoje i poddani 
Twoi, bądźże nam jak dotąd dobrą Matką i łaskawą Królo-
wą, oddal od nas grzechy i klęski, a przywróć nam pożądany 
pokój. My wzajem przyrzekamy, że według sił naszych starać 
się będziemy, by naród nasz i Twój spełnił sumiennie posłan-
nictwo dane mu od Boga – by też za Jego przyczyną kwitły 
dobre obyczaje, ofiarna miłość Ojczyzny, prawdziwa oświata 
i wolność poszanowania prawa i władzy, sprawiedliwość dla 
wszystkich, troskliwość o poprawę doli narodu. Do tego niech 
nam dopomoże Bóg, Ty zaś Najświętsza Królowo, wstaw się 
za nami i wyproś nam błogosławieństwo Niebios.        

/J. S. Pelczar /
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Chociaż trudno w to uwie-
rzyć, to już po raz trzeci cele-
brujemy Uroczystość  Odpu-
stową ku czci Matki Bożej Czę-
stochowskiej w nowym koście-
le. Po raz pierwszy uczyniliśmy 
to 26 sierpnia 2018 r. I za każ-
dym razem to radosne wyda-
rzenie jest okazją do dziękczy-
nienia składanego Bogu oraz 
naszej Patronce, Matce Bożej 
Częstochowskiej. Bo jak głoszą 
słowa psalmu 127: „Jeśli Pan 
domu nie zbuduje, na próżno 
trudzą się ci, którzy go wzno-
szą”. 

Równocześnie dziękuje-
my także wielu osobom, któ-
rzy zaangażowali się na różne 
sposoby w dzieło budowy na-
szej świątyni. W tym miejscu 
pragnę przypomnieć, szcze-
gólnie nowym Parafianom, że 
na budowę kościoła przezna-
czona jest składka w każdą 3. 
niedzielę miesiąca. Ofiary mo-
żemy składać w kopertach na 
tacę lub przesyłać na konto pa-
rafialne, którego numer znaj-
duje się na końcu tego artykułu 
(wówczas tę sumę można sobie 
odpisać od podatku). 

Za nami wiele wykonanych 
prac, dzięki czemu możemy 
w komfortowych warunkach 
uczestniczyć we Mszy św. i w 
innych nabożeństwach. Tylko 
w ostatnim roku, od ostatniego 
Odpustu, została wykonana: 
elewacja zewnętrzna kościo-
ła, odnowiony dzwon z kapli-
cy został zamontowany na wie-
ży nowego kościoła (jest naj-
mniejszy z trzech zaplanowa-
nych; pozostałe dwa powsta-
ną w zależności od posiada-
nych funduszy), granitowy co-
kół na zewnątrz kościoła, krata 
w przedsionku, prace wykoń-
czeniowe na zapleczu świąty-
ni. Równolegle jest opracowy-
wany plan zagospodarowania 
placu wokół świątyni. 

Wiele prac przy koście-
le wykonali bezinteresow-
nie Parafianie, którym jeste-
śmy bardzo wdzięczni. Szcze-
gólne podziękowania kieru-
ję do p. Franciszka Łozy i Zbi-
gniewa Rewery, którzy wyko-
nali granitowy cokół. Nie spo-

BUDUJEMY DOM BOŻY
sób wymienić wszystkich, ale 
jestem przekonany, że za ich 
trud, zaangażowanie i poświę-
cony czas otrzymają stokrotną 
nagrodę od Pana. Jest to szcze-
gólnie ważne dzisiaj, gdzie nie 
dość, że jakiekolwiek usługi 
kosztują krocie, to jeszcze bra-
kuje rąk do pracy.

Ale jednocześnie czeka nas 
wiele zadań związanych z pra-
cami wykończeniowymi, któ-
re są bardzo kosztowne oraz 
zagospodarowanie otoczenia 
świątyni. W obecnym numerze 
naszej gazetki MIRIAM przed-
stawiamy projekt wnętrza ko-
ścioła wykonany przez p. Mar-
cina Szczepaniaka. Mam na-
dzieję, że Parafianom przypad-
nie do gustu. Został już pozy-
tywnie zaopiniowany przez 
Radę Parafialną oraz Wydział 
Architektury i Sztuki Kościel-
nej przy Kurii Diecezjalnej w 
Rzeszowie. Jego realizacja to 
nasze główne zadanie na naj-
bliższe lata. Niektórzy Para-
fianie pytają mnie: jak długo 
to potrwa? To będzie zależa-
ło tylko od nas-odpowiadam. 
Nie ukrywam, że tak jak do 
tej pory, liczę na Wasze zrozu-
mienie i ofiarność. Wspomnia-
ny projekt będzie obejmował 
głównie prezbiterium i ołtarze 
boczne. Zaczniemy od posadz-
ki w prezbiterium, a potem 
na miarę posiadanych fundu-
szy będą realizowane kolejne 
elementy. Ponieważ niektórzy 
Parafianie już pytali, jaki jest 
koszt realizacji tego projek-
tu, to postaram się przedsta-
wić przewidywane sumy, któ-
re po pewnym czasie zapewne 
wzrosną:

Ołtarz soborowy (wyko-
nany z marmuru i granitu) –  
ok. 40 000 zł – fundator ks.  
Krzysztof Pacześniak 
Ambona – ok. 20 000 zł
Pulpit (miejsce przewodnicze-
nia) – ok. 15 000 zł
Tabernakulum – ok. 26 000 zł
Chrzcielnica – ok. 20 000 zł
Podstawa krzyża – ok. 2 000 zł
krzyż wraz ze świecznikiem ?
Podstawa pod paschał –  
ok. 2 000 zł 
Ikona (obraz) Matki Bożej 

Częstochowskiej – ok. 10 000 
zł – fundator Marian Zarosa 
Mozaika ceramiczna przy  
Obrazie MB Częstochowskiej  
i Aniołach – ok. 12 500 zł
Symbol Ducha Św. i ornamen-
ty wokół obrazu MB Często-
chowskiej – ok. 21 000 zł
Anioł przy tabernakulum – ok. 
13 000 zł (będzie dwie sztuki)
Ołtarz boczny Jezusa Miłosier-
nego – ok. 20 000 zł
Ołtarz boczny św. Jana Pawła 
II – ok. 18 000 zł

Do tego dojdzie jesz-
cze koszt posadzki w prezbi-
terium, a potem w całym ko-
ściele. Przytoczone sumy nie 
są małe. Ale wszyscy chyba 
pragniemy, aby Dom Boży był 
piękny i dostojny, nastrajał do 

modlitwy oraz ukazywał ma-
jestat Boga. Będzie to także 
świadectwo naszej wiary, któ-
re przetrwa wiele lat. 

Każda i każdy z nas na swój 
sposób i według swoich możli-
wości, poprzez ofiarę pienięż-
ną, pracę, modlitwę i ofiarowa-
ne cierpienie, może i powinien 
zaangażować się w to wielkie 
dzieło upiększania Domu Bo-
żego. Jest to dla nas wielkie za-
danie, ale równocześnie za-
szczyt i zasługa u Boga.

Kończąc, proszę Was o 
modlitwę w intencji dalszych 
prac przy naszej świątyni, a 
wszystkie nasze plany polećmy 
Patronce - Matce Bożej Czę-
stochowskiej. 

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 4388

prace Parafian przy 
graniowym cokole kościoła

odnowiony dzwon ze starej kaplicy,
który obecnie jest na wieży nowego kościoła
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Parafialny Kalendarz Duszpasterski WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2020
29 VIII sobota Uroczystość I Komunii Św. na Mszy św. o godz.10.30 i 12.30

Niedzielna Msza św. o godz. 18.00 ( w każdą sobotę)
30 VIII 22. niedziela zwykła Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. 

02 IX Środa
(co tydzień)

W środy po Mszy św. wieczornej nowenna do MB Częstochowskiej. Prośby i podziękowania składa-
my do skrzynki w przedsionku kościoła lub przesyłamy pocztą elektroniczną na adres parafii

03 IX I czwartek Spowiedź od 17.30 przed I piątkiem 

04 IX I piątek Spowiedź rano od godz. 6.30 (Msza św. o godz. 7.00). Po południu spowiedź od 17.00. 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu o 17.30, a o 18.00 Msza św.

05 IX I sobota
Msza św. o godz. 7.00 ( w każdą sobotę)

Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.30.
Niedzielna Msza św. o godz. 18.00

06 IX 23. niedziela zwykła  Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 
Po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic róż.

12 IX sobota Uroczystość NMP Rzeszowskiej 
Niedzielna Msza św. o godz. 18.00

13 IX 24. niedziela zwykła Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00
14 IX poniedziałek Święto Podwyższenia Krzyża św. Msza św. o godz. 18.00 

20 IX 25. niedziela zwykła  Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 
Zbiórka na prace wykończeniowe w nowym kościele. 

27 IX 26. niedziela zwykła Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00.
                                                             PAŻDZIERNIK

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

02  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.

03  X I sobota
Sakrament bierzmowania w Katedrze o godz. 11.00

Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.30.
 Niedzielna Msza św. o godz. 18.00

04 X 27.niedziela zwykła Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 
Zmiana tajemnic po Mszy św. o godz. 7.00. Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30. 

11 X 28. niedziela zwykła Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 
Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30.

18 X 29. niedziela zwykła Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Niedziela Misyjna. 
Zbiórka na prace wykończeniowe w nowym kościele. Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30. 

25 X 30. niedziela zwykła Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 
Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30.

30-31 X Piątek,
sobota

Spowiedź przed Wszystkimi Świętymi od 17.00 do 18.00
W sobotę 31.10, o godz. 18.00 Msza św. z 1 XI

          LISTOPAD- w listopadzie Modlitwa wypominkowa za zmarłych po każdej Mszy św.

01 XI  niedziela  Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30  i 12.00. 
Nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. Po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic róż.

02 XI poniedziałek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 7.00, 18.00 i 18.30
05 XI I czwartek Spowiedź od 17.30.

06 XI I piątek Spowiedź rano od godz. 6.30 (Msza św. o godz. 7.00) Po południu spowiedź od 17.00. 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu o 17.30, a o 18.00 Msza św.

08 XI 32. niedziela zwykła Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00.

15 XI 33. niedziela zwykła Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 
Zbiórka na prace wykończeniowe w nowym kościele. 

22 XI  niedziela  Uroczystość Chrystusa Króla. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00.
29 XI  I niedziela adwentu  Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00.

                                                   GRUDZIEŃ
03  XII I czwartek Spowiedź od 17.30.

04 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.

05 XII I sobota Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.30.

06 XII II niedziela adwentu Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 
Po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic róż.

08 XII wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

13 XII III niedziela adwentu Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 
Zbiórka na prace wykończeniowe nowego kościoła. 

20 XII IV niedziela adwentu Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00.
24 XII czwartek WIGILIA Bożego Narodzenia. Pasterka o godz. 22.00 i 24.00.
25 XII piątek Boże Narodzenie. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30  i 12.00.
26 XII sobota Świętego Szczepana. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i 12.00- chrzty, 16.00
27 XII niedziela Świętej Rodziny. Msze św. o godz. 8.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. 

01 I 2021 piątek NOWY ROK.  Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. 
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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  

UKŁADANKA 
ODPUSTOWA

W A T Y K A N
`

Z podanych poniżej wyrazów ułóż krzyżówkę, wpisując odpowiednie wyrazy w określone pola.

Wyrazy:
2 – literowe: UE, 
3 – literowe: PIK,  TOR, GOL, LAS,  ŁUK,  OKO
4 – literowe: WINA, ANDY, KORA, EWKA, RYBA
5 – literowe: KROWA, ROLKI, LEGIA, NIEBO, RZEKA
6 – literowe: EMISJA,  KRATKA,  TRESER, KLAMKA 
7 – literowe: TRZMIEL, WROCŁAW, MALUTKO, WATYKAN
8 – literowe: KAMIENIE,  UWIELBIA
9 – literowe: ZAPALENIE, WIANUSZEK 
10 – literowe:  NARODZENIE                                                                               opr. Piotr Śpiewla
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Msze św.
Porządek Mszy św. w niedziele i święta obowiązkowe.
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00
W dni powszednie o godz. 18.00
Spowiedź
Przed każdą Mszą św.
W I czwartek od 17.30 do 18.00
W I piątek od 6.30 do 7.00 i od 17.00 do 18.00
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 Matki Bożej 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) 
bezpośrednio 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: 
www:http://mbczestochowska.rzeszow.pl
Adres e-mail: 
mbczestochowska@rzeszow.opoka.org.pl

Sakrament Chrztu św. przyjęli 
(od 26.12.2019 r.): Adam Domański, Szymon 
Michał Grudzień, Aniela Skałecka, Szymon 
Kurasz, Iga Kamuda, Milena Krupińska, Kacper 
Jacek Róg, Patryk Filip Wójcik, Łucja Aleksandra 

Fedyk, Ignacy Jan Prokop, Kacper Stanisław Rzeszutek, 
Franciszek Stanisław Duma, Bruno Szelc, Jan Blajer, Leon 
Kazimierz Solarek, Emilia Maciołek, Lena Ożga, Aleksander 
Piotr Tkaczyk, Stanisław Grzegorz Kamiński, Wojciech 
Franciszek Tworek, Lidia Helena Warzocha, Jakub Stanisław 
Kłubko, Karina Rita Wróbel, Oskar Dariusz Milo, Laura 
Małgorzata Kmieć, Oliwier Łopuch, Alicja Agata Miś, Zuzanna 
Targowska, Izabela Jachczyk, Robert Domin, Martyna 
Gabriela Kołcz, Kalina Maria Szantula, Róża Jantas, Julia 
Paulina Zelwach, Oliwia Foryś, Wiktor Włodzimierz Lipka, 
Leon Mazurkiewicz.       

Sakrament Małżeństwa zawarli: 
Artur Kazior i Monika Walny
Dariusz Lesław Milo i Jagoda Wasilewska

Bogdan Andrzej Rewera i Anna Maria Chruściel
Radkowski Jakub i Katarzyna Sara Chorzępa
Wojciech Zdzisław Lutyński i Marzena Harasiuk

Po nagrodę do Pana odeszli:
†Helena Płonka (ur. 1938 r.)
†Wojciech Tomas (ur. 1976 r.)
†Bogumiła Rzepka (ur. 1960 r.)
†Krystyna Mikuła (ur. 1938 r.)
†Emilia Puc (ur. 1932 r.)

Z ŻYCIA PARAFII„Zaadoptuj 
nieprzyjaciela 

Kościoła”

Zaadoptuj nieprzyjaciela Kościoła - to inicjatywa mo-
dlitewna, która rozpoczęła się kilkanaście dni temu. Ak-
cja jest odpowiedzią na wrogie akty wobec Kościoła Ka-
tolickiego w Polsce i na świecie, a także katolików, któ-
rzy stają w obronie wartości chrześcijańskich. Inicjatywa 
nie bez powodu rozpoczęła się 15 sierpnia – w Uroczy-
stość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Mary-
ja stojąc pod Krzyżem, była zaproszona do heroicznego 
przebaczania swoim wrogom, ale przede wszystkim wro-
gom Jezusa, wrogom Kościoła, którzy katowali Jej Syna 
na Krzyżu. Ona jest więc patronką przebaczania nieprzy-
jaciołom Kościoła. Jest to akcja Męskiego Różańca po-
legająca na tym, aby każdego dnia – od 15 sierpnia do 
24 grudnia 2020 r. – podjąć modlitwę w intencji nie-
przyjaciela Kościoła, którego podczas modlitwy wybie-
rze sam Chrystus, o jego nawrócenie i powrót lub wejście 
na drogę Zbawienia. 

Codzienna modlitwa w intencji tej osoby to:
1. koronka do Bożego Miłosierdzia
2. modlitwa św. Maksymiliana Kolbe: 
„O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta…” 

Duchowa adopcja nieprzyjaciół Kościoła zakończy 
się 24 grudnia. Jej uczestnicy wezwani są do tego, by pod-
czas tegorocznej Pasterki przyjąć Komunię Świętą w in-
tencji nawrócenia osoby, za którą wcześniej się modlili. 
Zapraszamy do osobistego włączenia się w tę akcję i pod-
jęcia modlitwy w tak trudnym dla Kościoła Katolickie-
go czasie.

Dorota Frańczak

projekt chrzcielnicy wraz z podstawą pod paschał



projekt ołtarza bocznego z obrazem Jezusa Miłosiernego projekt ołtarza bocznego z obrazem św. Jana Pawła II 

projekt ołtarza soborowego wraz z amboną, 
krzyżem i miejscem przewodniczenia 

projekt chrzcielnicy wraz z podstawą pod paschał nowa krata w przedsionku kościoła
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