
 

13 IX 

 2020 
nr 

316 

 ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, tel.: 17 780 71 03,           www.mbczestochowska.rzeszow.pl 

1. Dziś w domu parafialnym odbędzie się 1. po wakacjach spotkanie 
z młodzieżą klas VIII przygotowujących się sakramentu bierzmo-
wania po mszy św. o godz. 12.00. 

2. Po wakacjach wracamy do mszy św. o godz. 10.30 z udziałem dzie-
ci. Schola dziecięca będzie miała próbę w dniu dzisiejszym o godz. 
9.30 w domu parafialnym w dużej sali. 

3. W tym tygodniu obchodzimy: 
 - w poniedziałek, 14.09, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Uro-
 czysta msza św. o godz. 18.00. 
 - we wtorek, 15.09, wspomnienie NMP Bolesnej, 
 - w środę, 16.09, wspomnienie św. męczenników Korneliusza i Cy-
 priana, 
 - w piątek, 18.09, święto św. Stanisława Kostki-Patrona dzieci i mło-
 dzieży polskiej. 
4. We worek po Mszy św. spotkanie w domu parafialnym Akcji Ka-

tolickiej. Zapraszamy nowe osoby. 
5. W środę zapraszamy na Wieczór Uwielbienia związany ze zbliża-

jącym się świętem św. Stanisława Kostki-Patrona młodzieży. Po 
Mszy św. nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej. A następnie  
konferencja i wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zakończenie 
około godz. 20.00. Do udziału zapraszamy wszystkich parafian,  
a szczególnie kandydatów do bierzmowania, którzy przyjmą ten 
sakrament 3 października oraz uczniów klas VIII i VII.  

6. W piątek, po wieczornej Mszy św. zbiórka ministrantów. Zapra-
szamy na spotkanie chłopców z klas IV SP i starszych, którzy 
chcieliby zostać ministrantami lub służyli w poprzednich para-
fiach. Służyć przy ołtarzu Pana to wielki zaszczyt i wyróżnienie. 

7.  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma swoje spotkania także  
w piątki po wieczornej Mszy św. Zapraszamy na nie młodzież  
z klasy VII i VIII oraz szkół średnich. 

8. W przyszłą, III niedzielę miesiąca składka na upiększenie nowej 
świątyni. 

9. Za tydzień, w niedzielę 20.09, po mszy św. o godz. 10.30 odbędzie 
się w domu parafialnym spotkanie z rodzicami dzieci klas III 
przygotowujących się do I Komunii św. Jak wiemy, na razie nie 
ma szkoły podstawowej na terenie naszej parafii, ale zachęcamy, by 
dzieci przeżyły swoje pierwsze spotkanie z Chrystusem Eucharystycz-
nym w naszym kościele. Takie jest także zarządzenie Kurii Diecezjal-
nej. Poza katechezą w szkole, spotkania przygotowujące do I Komunii 
św. będą się odbywać zwykle w III niedziele miesiąca po Mszy św.  
o godz. 10.30. Komunia Św. odbędzie się w drugą niedzielę maja, 
09.05. 2021 r. 

10.Również za tydzień odbędzie się spotkanie kandydatów do bierz-
mowania z klas VII po mszy św. o godz. 12.00. Karty zgłoszeniowe 
można pobrać ze strony internetowej parafii oraz otrzymać w czasie 
spotkania. 

11.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień pro-
simy rodziny z domków i szeregówek z ul. Gościnnej: numery pa-
rzyste: od nr 4 do nr 8b. 

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać ty-
godnik „Niedziela” w cenie 6 zł.  

o g ł o s z e n i a:  

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

       Pokarm na drogę     
          (życia) 

 

 „Panie, ile razy mam przebaczyć, 
jeśli mój brat wykroczy przeciwko 
mnie? ” /Mt 18, 21/  

 

Jezus zachęca nas do przebaczenia 
zawsze i wszędzie, bez względu na oko-
liczności, miejsce i osoby. Nie jest to ła-
twe zwłaszcza tam, gdzie są uzasadnione 
urazy. Ale tylko przebaczając stajemy się 
ludźmi wolnymi. A wolność to podstawa 
naszego życia, która daje radość, wiarę  
i nadzieję. 

W sobotę 29 sierpnia w naszej parafii prze-
żyliśmy piękną uroczystość Pierwszej Ko-
munii Świętej. Ze względu na bezpieczeń-
stwo uroczystość ta została podzielona na 
dwie części. Łącznie sakrament  24 dzieci.  
Dzień wcześniej dzieci także po raz pierw-
szy uklęknęły przy kratkach konfesjonału, 
aby spotkać się z Bogiem w Sakramencie 
Pokuty i Pojednania.  
 Pierwsza Komunia Święta to wydarze-
nie, do którego dzieci przygotowały się bar-
dzo sumiennie przez cały rok, dlatego pełne 
emocji oczeki-
wały na przy-
jęcie Pana Je-
zusa do swego 
serca. Uroczy-
stości rozpo-
częły się na 
placu Kościel-
nym, gdzie 
ksiądz pro-
boszcz  
i ksiądz wika-
riusz powitał  
i pobłogosła-
wił wszystkie 
dzieci. Następ-
nie błogosławieństwa udzielili im rodzice. 
Sakramentu Eucharystii udzielił Proboszcz 
parafii, a homilię wygłosił ks. wikariusz. 
Cała uroczystość przebiegła w podniosłej 
atmosferze pełnej uśmiechów i wzruszeń. 
Na zakończenie były podziękowania, oraz 
pobłogosławione zostały pamiątki komunij-
ne. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 
jest zawsze wielkim świętem parafii i mimo 
aktualnej sytuacji było tak i tym razem. 

E. Andreasik 

I KOMUNIA ŚWIĘTA  
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INTENCJE 
MSZALNE  

14.09 – 20.09 
 

Poniedziałek (14.09) 

1/ †Janina Zabrzycka- Msza 
św. greg.     

2/ †Helena Płonka- od Bogu-
sława Złamańca z rodziną– 
Msza św. greg. 
Wtorek (15.09) 

1/ †Janina Zabrzycka- Msza 
św. greg. 

2/ †Helena Płonka- od rodzi-
ny Krajewskich - Msza św. 
greg.  
Środa (16.09) 

1/ †Helena Płonka- od 
uczestników pogrzebu- Msza 
św. greg. 

2/ †Janina Zabrzycka- Msza 
św. greg. 
Czwartek (17.09) 

1/ †Janina Zabrzycka- Msza 
św. greg.  

2/ †Helena Płonka- od 
uczestników pogrzebu- Msza 
św. greg. 
Piątek (18.09) 

1/ †Janina Zabrzycka- Msza 
św. greg. 

2/ †Helena Płonka- od 
uczestników pogrzebu- Msza 
św. greg. 
Sobota (19.09) 
godz. 7.00 

1/ †Janina Zabrzycka- Msza 
św. greg.  
godz. 18.00 

1/ †Helena Płonka- od 
uczestników pogrzebu- Msza 
św. greg. 
Niedziela (20.09) 

godz. 7.00  

†Janina Zabrzycka- Msza św. 
greg. 
godz. 9.00 

W intencji Stanisława  
godz. 10.30  

†Helena Płonka- od uczestni-
ków pogrzebu- Msza św. 
greg. 
godz. 12.00  

1/ W intencji Parafian  

2/ Dziękczynna w 25 roczni-
cę ślubu Mariusza i Marzeny 
godz. 16.00  

†Walentyna Koszko  

JUŻ GOŚCISZ JEZU W SERCU MYM 

MSZE ŚW. POGRZEBOWE 
 za śp. Antoniego Pakułę: 
 

- od siostry Anny z rodziną – 08.03 
godz. 1800 
- od córki Haliny z rodziną – 09.03 
godz. 1800 

 

od uczestników pogrzebu – 12.03 godz. 
1800; 14.03 godz. 1600 

 

MSZE ŚW. POGRZEBOWE 
 za śp. Lucynę Kosiorowską: 
 

- od syna – 07.03 godz. 900 
- od córki – 31.10 godz. 1030 
- od Danuty Nowakowskiej z córkami – 

14.03 godz. 1030  

- od Barbary i Tadeusza 
Rutów – 15.03 godz. 1800 
- od Bogumiły Cydan – 
16.03 godz. 1800 
- od Antoniny i Augustyna 
Soleckich – 18.03 godz. 
1800 
- od Pawła Soleckiego – 
22.03  godz. 1800 
- od kuzynki Krystyny  

i Jana Mroszczyk – 23.03 godz. 1800 
- od rodziny Orzechowskich z Białki – 
25.03 godz. 700 

 

od uczestników pogrzebu – 26.03 godz. 
1800; 27.03 godz. 700; 30.03 godz. 1800; 
04.04 godz. 1200. 

 Święty Jan Paweł II w Liście do dzieci 
kieruje następujące słowa: „Jest coś takie-
go w dziecku, co winno się odnaleźć we 
wszystkich ludziach, jeżeli mają wejść do 
królestwa niebieskiego. Niebo jest dla 
tych, którzy są tak prości jak dzieci, tak 
pełni zawierzenia jak one, tak pełni do-
broci i czyści”.  
  Swoimi przeżyciami z uroczystości 
Pierwszej Komunii Świętej podzieliło się 
kilkoro dzieci. Pozostałe świadectwa za-
mieszone są na parafialnym Facebooku. 
Natalia: Bardzo się cie-
szę że po raz pierwszy 
przyjęłam Pana Jezusa 
pod postacią Eucharystii. 
I Komunia Święta była 
dla mnie Wielkim Świę-
tem i radością ze spotka-
nia z Jezusem i przyjęcia 
go do mojego serduszka.   
Patryk: Cieszę się że 
mogłem przyjąć Pana 
Jezusa. Ładnie śpiewali-
śmy. Dobrze, że były 
próby to wiedzieliśmy co 
robić, żeby tak ładnie 
wyszło.  
Izabela: Jestem bardzo 
wdzięczna księdzu Paw-
łowi, że przygotował 
mnie do przyjęcia po raz 
pierwszy Pana Jezusa do 
mojego serduszka. Czuję 
się teraz bardzo lekka  
i szczęśliwa będę się bar-
dzo starać przyjmować 
Komunię na każdej Mszy 
świętej. 
Kacper: Po wielu prze-
ciwnościach losu - pan-
demia i moja choroba - 
bardzo się cieszę,  

że w końcu doczekałem tego dnia. Mo-
głem przyjąć Pierwszą Komunię Świętą  
i przeżywać ten dzień pełen radości  
i wzruszeń z moimi rodzicami. Super jest 
przyjmować Pana Jezusa w Komunii, być 
blisko z nim i bliżej Pana Boga.  
Karol: Wreszcie nadszedł ten dzień. 
Poczułem się bardzo wyjątkowy  
i szczęśliwy kiedy przyjąłem Pana Jezusa. 
Wszyscy pięknie uczestniczyli we Mszy 
św. To była piękna uroczystość w naszym 
kościele parafialnym.  


