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Pismo Parafii Matki Bożej częstochowskiej w Rzeszowie

„Boże narodzenie jest
świętem człowieka. Jeżeli
tak uroczyście obchodzimy
narodzenie Jezusa,
czynimy to dlatego,
aby dać świadectwo, że każdy
człowiek jest kimś jedynym
i niepowtarzalnym.
[…]Dla niego i wobec
niego człowiek jest kimś
odwiecznie zamierzonym
i odwiecznie wybranym,
kimś powołanym
i nazwanym własnym
imieniem.”
św. Jan Paweł II, 1978

Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
błogosławionych, dobrych, spokojnych i pełnych duchowej radości
Świąt Bożego narodzenia.
niechaj rodzący się podczas Eucharystii Jezus
znajdzie godne mieszkanie w naszych sercach,
gdzie zostanie przyjęty z wiarą i miłością.
niech Wasze Rodziny i domy obdarzy hojnie łaską i pokojem.
A światło bijące z Betlejemskiego Żłóbka opromienia Wasze życie
w nadchodzącym nowym Roku 2021.
Redakcja „MIRIAM”

PRACE PRZY WYKoŃCZEnIU KoŚCIoŁA

ostateczny projekt
posadzki w kościele

obecny wygląd ołtarza Pana Jezusa
Miłosiernego i Jana Pawła II

Chrzcielnica (brakuje kopuły)
i podstawa pod paschał

Sygnaturka ta znajdowała się przy
pierwszej kaplicy z płyty pilśniowej

Nr 331

MiRiAM

DOMOWA LITURGIA „WIECZORU KOLĘDOWEGO”
W 2021 ROKU
Propozycja przeżycia „Wieczoru kolędowego”. Dzień kolędy składa się z dwóch części:
Mszy św. w kościele i celebracji
w rodzinie. Kolędowy wieczór zaplanujcie tak, aby mogli
uczestniczyć w nim wszyscy domownicy. Dobrze, aby rodzinna
uroczystość rozpoczęła się Mszą
św. w kościele, zaś kontynuacja
kolędy może odbyć się w domu
bezpośrednio po Mszy św. Przygotujcie stół tak, żeby w domu
było świątecznie: przykryty białym obrusem, z krzyżem, kropidłem, naczyniem z wodą święconą, Pismem św., śpiewnikami
z kolędami, świecami. Wieczór
kolędowy może mieć następujący porządek.
1. Prowadzący: W imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Amen
Kochani, nadszedł szczególny czas, kiedy to gromadzimy
się przy kolędowym stole, aby
prosić Boga o błogosławieństwo
dla nas i zawierzyć Mu naszą rodzinę, nas samych. W łączności
duchowej z kapłanami naszej
parafii, prośmy Pana o szczególne łaski tak bardzo potrzebne
dla każdego z nas. Niech nasza
modlitwa dotrze do Boga, niech

Słowo
księdza
proboszcza
Drodzy Parafianie!
Rok 2020 zapamiętamy na
długo. Nikt nie przypuszczał,
że przez ostatnie 12 miesięcy
tak wiele zmieni się w naszym
życiu. Te wielkie zmiany mają
swe źródło w koronawirusie,
który w niewidzialny sposób zaraża człowieka, powoduje cięż-

będzie to chwila naszej adoracji
Bożej Dzieciny, a tym samym
oddaniem chwały Bogu w Trójcy
Świętej Jedynemu.
2. Wybrana osoba czyta na
głos fragment Pisma św.
Wysłuchajmy fragmentu z
Ewangelii według św. Mateusza
(Mt 2, 1-2. 10-12)
Gdy zaś Jezus narodził się
w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy
ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo
narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę
na Wschodzie i przybyliśmy
oddać mu pokłon». (…) Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli
Dziecię z Matką Jego, Maryją;
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby,
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we
śnie nakaz, żeby nie wracali do
Heroda, inną drogą udali się do
swojej ojczyzny.
3. Prowadzący: Prośmy
Boga o błogosławieństwo dla naszej rodziny:
• Módlmy się za Kościół
święty, Papieża Franciszka, bi-

skupów oraz kapłanów z naszej
parafii, aby niestrudzenie głosili
orędzie o zbawieniu. Ciebie prosimy!
• Módlmy się za naszą rodzinę, aby w Panu Bogu pokładała nadzieję i doświadczała
Jego obecności i pomocy przez
wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy!
• Módlmy się o zdrowie dla
nas, dla naszej bliższej i dalszej
rodziny, aby Bóg zachował nas
od wszelkich nieszczęść i chorób. Ciebie prosimy!
• Módlmy się o ustanie
pandemii oraz o siłę i moc dla
wszystkich, którzy włączają się w
ratowanie ludzkiego życia. Ciebie prosimy!
• Módlmy się za zmarłych
z naszej rodziny, szczególnie za
śp..., aby dobry Bóg okazał im
swoje Miłosierdzie i przyjął ich
do wiecznej szczęśliwości w niebie. Ciebie prosimy!
• Módlmy się za naszych
sąsiadów, znajomych i bliskich,
aby Pan Bóg im błogosławił i
wspierał w czynieniu dobra na
co dzień. Ciebie prosimy!
• Módlmy się w naszych
osobistych intencjach… Ciebie

prosimy!
4. Prowadzący: Zjednoczeni w miłości, skierujmy do Boga
Ojca modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus.
Wszyscy: Ojcze nasz…
5. Prowadzący: Pobłogosław Panie, Boże Wszechmogący, nasz dom, aby trwały w
nim: zdrowie i czystość, dobroć
i łagodność oraz wierność w
wypełnianiu Twoich przykazań;
aby zawsze składano Ci dziękczynienie. Prosimy Cię Panie,
nawiedź nasz dom i oddal od nas
wszelkie wrogie zasadzki; niech
w nim przebywają Twoi święci
aniołowie i strzegą nas w pokoju,
a Twoje błogosławieństwo niech
nam zawsze towarzyszy. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
6. Następnie kropi mieszkańców i wszystkie pomieszczenia swojego domu wodą święconą.
7. Prowadzący: Niech
nas błogosławi i strzeże Bóg
Wszechmogący, Ojciec i Syn, i
Duch Święty. Amen.
8. Śpiew kolęd.
opr. Ks. Paweł Blat

kie skutki chorobowe, a nawet
śmierć. Wydawało się nam, że
wszystko mamy pod kontrolą.
Byliśmy przekonani, że takie zarazy, jak panująca w przeszłości
cholera, czarna ospa itp., niosące
śmierć i strach, to zamierzchła
historia, ale myliliśmy się. To
wszystko powróciło i wywróciło do góry nogami świat, nasze
życie i przyzwyczajenia. Pojawiły się różne ograniczenia naszej
aktywności; zamknęliśmy się
w domach. Niewątpliwie to był
bardzo trudny czas, także dla nas
ludzi wierzących. Jako kapłani,
bardzo przeżywaliśmy liturgię
Wielkiego Tygodnia i Święta
Wielkanocne z udziałem paru
wiernych w świątyni. Jestem
przekonany, że dla wielu parafian było to także smutne doświadczenie. Na szczęście wielu
korzystało z transmisji mszy
św. w telewizji, radio oraz w internecie z naszego kościoła. W
tym miejscu składam serdeczne podziękowania dla Zespołu

Muzycznego za udział i przygotowanie oprawy muzycznej oraz
ministrantom i lektorom, którzy
odważyli się pełnić swoją posługę w tym czasie.
Obecny czas pandemii
uświadomił nam wszystkim
wielką rolę rodziny w życiu
wiary. Kiedy jest utrudniony
udział w niedzielnej Eucharystii,
to w gronie rodzinnym powinniśmy się zgromadzić na udział
w transmisji mszy św., odświętnie ubrani i skupieni. A w czasie
nabożeństw majowych czy październikowych to w domu można odśpiewać litanię do Matki
Bożej lub odmówić różaniec. Jest
też dobra okazja, by powrócić do
wspólnej modlitwy rodzinnej,
choćby w niektóre dni tygodnia.
Żywy przekaz wiary dzieciom,
to wielkie zadanie i obowiązek
spoczywający na rodzicach. Jak
jest to ważne, pokazały protesty
uliczne popierające aborcję, w
których brali udział młodzi ludzie, a nawet nastolatki, niestety

także z katolickich rodzin.
W tym trudnym okresie
wyzwoliło się także wiele dobra
wobec osób, które znalazły się
w potrzebie. Mam tu na myśli głównie ludzi starszych oraz
dzieci i młodzież, które nie chodzą do szkoły i z trudem przeżywają zdalne nauczanie oraz brak
kontaktów z rówieśnikami. Na
wielkie uznanie zasługuje hojna
odpowiedź Parafian na pomoc
dla Domu Dziecka w Żyznowie.
Zebraliśmy wiele darów, o czym
można przeczytać w odrębnym
artykule. Jest to znak wiary i
wrażliwości serca na potrzeby
bliźnich. Dziękuję także wszystkim uczestniczącym w tegorocznych Roratach, a szczególnie
dzieciom i ich rodzicom. Jako
proboszcz wraz z ks. Pawłem
staraliśmy się w tym czasie, na
miarę naszych możliwości, prowadzić normalną posługę duszpasterską, dostosowując ją do
aktualnej sytuacji i warunków,
które ciągle ulegają zmianie.

3

MiRiAM
Obecnie jesteśmy na początku Nowego Roku. Mamy
nadzieję, że to co najgorsze w
walce z koronowirusem mamy
już za sobą. Wielkie nadzieje
wiążemy ze szczepionką. Chociaż w dalszym ciągu należy zachować czujność i dbać o swoją
odporność oraz niepotrzebnie
nie narażać swojego zdrowia.
Jako ludzie wierzący pokładamy
nadzieję przede wszystkim w
Bogu. Źródłem naszej mocy jest
codzienna modlitwa oraz Eucharystia. Zachęcam, by więcej
Parafian uczestniczyło we mszy
św. w ciągu tygodnia, kiedy nie
ma wielu osób w kościele. Zapewne nie wszyscy zdążyli przed
Bożym Narodzeniem skorzystać
z sakramentu spowiedzi. Można
to jeszcze uczynić w najbliższym
czasie pół godziny przed mszą
św. oraz w czasie Eucharystii odprawianych w zastępstwie wizyty
duszpasterskiej.
W czasie wizyty duszpasterskiej księża odwiedzali Wasze
domy, a w tym roku to Was zapraszamy do świątyni na wspólną modlitwę i błogosławieństwo
na Nowy Rok. Rodziny, które
chcą poświęcić nowy dom czy
mieszkanie lub pragną zaprosić
księdza, proszone są o zgłaszanie
się w zakrystii lub telefonicznie.
Obecny rok duszpasterski
jest kontynuacją trzyletniego
programu
duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata
2019-2022. Jego hasłem są słowa: „Zgromadzeni na świętej
wieczerzy”. Celem zasadniczym
obecnego roku jest pogłębienie
wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego,
rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego
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uczestnictwa w nich. Św. Jan
Paweł II nazywał Eucharystię
największym skarbem Kościoła. Msza św. jest tym skarbem,
z którym stykamy się od dzieciństwa, a często nie zdajemy
sobie sprawy z jego wartości.
Przypominamy także o tym,
że aby pogłębić naszą wiarę w
obecność Pana Jezusa w Eucharystii, została wprowadzona w
każdą środę adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy od
godz. 18.30 do 19.30. Znajdźmy
czas, aby pobyć z Bogiem sam na
sam i porozmawiać z Nim o tym
wszystkim, co nas raduje, niepokoi i boli.
W Nowym Roku przewidziana jest w niedzielę, 25
kwietnia, wizytacja kanoniczna
naszej parafii, jakiej dokona
ks. bp Ordynariusz Jan Wątroba. Wizyta księdza biskupa Jana
w naszej wspólnocie to ważne wydarzenie, a jednocześnie
podsumowanie funkcjonowania parafii przez ostatnie pięć
lat. Wówczas odbędzie się także
bierzmowanie młodzieży w naszym kościele. Stąd postaramy
się, by nasza świątynia miała już
wystrój w prezbiterium i nową
posadzkę.
Rozpoczynający się Nowy
Rok 2021 oddajmy pod opiekę
Matki Bożej Częstochowskiej,
naszej Patronki. Z wielką ufnością powierzmy Jej wszystkie
nasze plany i zamierzenia. Niechaj Ona wyprasza nam u swego
Syna potrzebne łaski na każdy
dzień Nowego Roku, darzy dobrym zdrowiem, radością oraz
życzliwością ludzi.
Wszystkim życzę
Szczęść Boże
w Nowym Roku!
Wasz Duszpasterz

EUCHARYSTIA

musi być w centrum życia
katolika
„Zgromadzeni na świętej
wieczerzy”, to hasło programu
duszpasterskiego Kościoła w
Polsce na kolejny rok liturgiczny,
który rozpoczął się w pierwszą
niedzielę Adwentu (29.11.2020).
Jego mottem są słowa: „Ojciec
mój da wam prawdziwy chleb
z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletnie-
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go programu duszpasterskiego
pod hasłem: „Eucharystia daje
życie” (2019-2022). Jego zasadniczym celem jest pogłębienie
wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego,
rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego
uczestnictwa w nich. Program

29 SIERPnIA
I Komunia Święta. Ze względu na
bezpieczeństwo uroczystość ta
została podzielona na dwie części.
Sakrament Eucharystii przyjęło
łącznie 24 dzieci z naszej parafii.
16 WRZEŚnIA
Wieczór Uwielbienia poświęcony
św. Stanisławowi Kostcepatronowi młodzieży.
PAŹDZIERnIK
Nabożeństwa różańcowe w dni
powszednie odbywały się o
godz. 17.30, w niedzielę o godz.
15.30. Ogłoszenie konkursu na
„Najpiękniejszy Różaniec”.
3 PAŹDZIERnIKA
Sakrament bierzmowania w
Katedrze Rzeszowskiej, z rąk
Księdza Biskupa Jana Wątroby, przyjęło 24 kandydatów
z naszej parafii.
4 PAŹDZIERnIKA
Poświęcenie i rozdanie różańców dzieciom przygotowującym
się do I Komunii św. w naszej parafii. W tym roku szkolnym
do tego sakramentu przygotowuje się 14 dzieci.
11 PAŹDZIERnIKA
Rozpoczęcie zbiórki makulatury na budowę studni na misjach.
13-21 PAŹDZIERnIK
Nowenna Życia za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
25 PAŹDZIERnIKA
Nowe restrykcje w walce z epidemią SARS-CoV-2. Od tej
niedzieli na parafialnym Facebooku transmitowana jest Msza
św. o godz. 9.00.
LISToPAD
Modlitwa wypominkowa za zmarłych po każdej Mszy św.
1-8 LISToPADA
„Różaniec do granic nieba” w intencji obrony życia.
5 LISToPADA
Pogrzeb Ks. Infułata Stanisława Maca
7 LISToPADA
Rozpoczęcie nabożeństw wynagradzających NMP za grzechy
świata w I soboty miesiąca o godz. 17.15. Na zakończenie
udzielana jest Komunia Św.
15 LISToPADA
Spotkanie Rady Parafialnej poświęcone zatwierdzeniu
projektu nowej posadzki w kościele.
16 LISToPADA
Rozpoczęcie akcji charytatywnej „Torby miłosierdzia”przekazanie artykułów spożywczych dla ubogich z naszej
parafii
22 LISToPADA
Uroczystość Chrystusa Króla. Przyjęcie do Liturgicznej Służby
Ołtarza naszej parafii: Michała Baj, Macieja Beściak i Kacpra
Kot.
27 LISToPADA
Rozpoczęcie zbiórki potrzebnych artykułów dla Domu Dziecka
w Żyznowie.
ADWEnT
Msze św. Roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00,
w soboty o godz. 7.00.
3 GRUDnIA
Ukończenie wstępnych prac kamieniarskich w prezbiterium;
został zamontowany ołtarz, ambonka, pulpit oraz
przygotowano miejsce do zamontowania tabernakulum.
5 GRUDnIA
Montaż sygnaturki - dzwonu z pierwszej Kaplicy na
Drabiniance.
8 GRUDnIA
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Poświęcenie
medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
24 GRUDnIA
Pasterka o godz. 22.00 i 24.00
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na pierwszy rok trzyletniego cyklu był zaproszeniem wiernych
do bardziej świadomego udziału
w tajemnicy Eucharystii.
W drugim roku realizacji tego
programu (2020/21) pragniemy
skoncentrować
się
na
sprawowaniu Eucharystii, stąd
właśnie hasło: „Zgromadzeni
na świętej wieczerzy”. Ten rok
będzie okazją do pogłębienia
tego wszystkiego, co związane
jest z pięknem sprawowanej liturgii. Wielkie znaczenie będzie
miało również pogłębienie formacji liturgicznej samych kapłanów, jak i osób zaangażowanych
w parafialnych grupach służby
liturgicznej. „Kościół w Polsce
powinien zrobić wszytko, aby
Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
– stawało się dla jej uczestników
doświadczeniem wiary i rzeczywiście było spotkaniem z
Osobą samego Chrystusa. Tego
zadania nie jesteśmy w stanie
zrealizować bez osobistej wiary i wiary wspólnoty Kościoła,
która celebruje Eucharystię
zgodnie z ustalonymi normami,
wyrażonymi chociażby w Ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego” – Abp Wiktor
Skworc, metropolita katowicki.
Św. Jan Paweł II w Liście
Apostolskim „O świętowaniu
Niedzieli” podkreśla, że „niedzielna Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w
każdej parafii i dlatego też, tak
ważne jest formowanie świadomości wiernych o potrzebie
świętowania niedzieli jako
„Dnia Pańskiego”, a nie tylko
czasu wypoczynku i oderwania od innych zajęć… Eucha-
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rystia jest sercem niedzieli”.
Sobór Watykański II: „Eucharystia jest źródłem i szczytem
całego chrześcijańskiego życia”. Św. Jan Paweł II nauczał,
że: „Eucharystia stanowi największy dar jakim Chrystus
obdarzył i nieustannie obdarza
swój Kościół”. Św. Jan Paweł
II ogłaszając przed śmiercią
Rok Eucharystyczny, podkreślił: „Pragnę na nowo rozbudzić eucharystyczne zdumienie
w Kościele”. Papież Benedykt
XVI ogłaszając Rok Wiary,
zwrócił uwagę by „z większym
zaangażowaniem celebrować
wiarę w liturgii Eucharystii”.
Pogłębiając znaczenie Eucharystii w życiu chrześcijańskim,
powinniśmy dołożyć wszelkich
starań, aby ciągle na nowo aktualizować wartość właściwego
świętowania niedzieli, szczególnie w gronie najbliższych, w
rodzinie. Warto przywołać przy
tej okazji pragnienie św. Jana
Pawła II, aby niedziela stała się
„miejscem uprzywilejowanym,
w którym nieustannie głosi się
i kultywuje komunię. Dzięki
czynnemu udziałowi w Eucharystii dzień Pański staje się także dniem Kościoła”.
Szczegółowe cele
programu
duszpasterskiego
a) Cel formacyjny
Eucharystia stanowi kluczowy wymiar życia chrześcijańskiego. Wprowadzając Lud Boży w
trzecie tysiąclecie, św. Jan Paweł
II przypomniał, że Zbawiciel,
który dwadzieścia wieków temu
przyjął ciało w łonie Maryi, w Eucharystii nadal ofiaruje się ludzkości jako źródło Boskiego życia.

W ramach chrześcijańskiej formacji należy lepiej poznać wartość i znaczenie Eucharystii, a
także wzmocnić osobistą świadomość jej wpływu na rozwój
życia duchowego. Szczególną
odpowiedzialność za sakrament
Eucharystii powierzono biskupom i kapłanom. Eucharystia jest
główną i centralną racją ich bytu;
jest również znakiem jedności
całego Kościoła. Konsekwencją
tego powinna być troska o piękno sprawowanej liturgii, odpowiednie jej przygotowanie i oprawa, twórcza opieka nad liturgiczną służbą ołtarza czy szerzenie w
parafii kultu eucharystycznego.
Jego wyjątkową formą jest bez
wątpienia adoracja Najświętszego Sakramentu, która wyrasta z
wewnętrznego doświadczenia
dobrowolnego
wyniszczenia
Chrystusa na krzyżu, miłego
Ojcu i uwielbionego w zmartwychwstaniu. Adoracja staje się
jakąś naszą odpłatą, wynagrodzeniem za tę ukrzyżowaną na
śmierć Miłość; Eucharystią czyli
naszym dziękczynieniem. W naszej parafii na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy w
każdą środę po wieczornej mszy
św., która trwa do godz. 19.30.
b) Cel inicjacyjny
Skoro Eucharystia dopełnia
sakramenty chrześcijańskiego
wtajemniczenia, to podobnie
jak w przypadku chrztu i bierzmowania, na pierwszy plan wysuwa się dowartościowanie roli
mistagogii chrześcijańskiej w
przepowiadaniu i parafialnej katechezie. Przekazywanie Dobrej
Nowiny o Chrystusie w ramach
katechizacji parafialnej stanowi
integralną część pracy duszpasterskiej.

c) Cel ewangelizacyjny
Mając na uwadze, że szczególnym dniem przeżywania i
doświadczania Eucharystii jest
niedziela, a także tendencje do
spadku w wymiarze ogólnopolskim liczby wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii, rośnie pilna potrzeba
właściwego przygotowania i celebrowania Mszy św. Podobnie
rzecz ma się z organizacją w parafii stałej adoracji Najświętszego Sakramentu. Drzwi świątyń
mogą pozostawać zawsze otwarte w ciągu dnia dla tych, którzy
potrzebują chwili modlitewnego
wytchnienia w ciszy kościoła.
d) Cel społeczny
Związek Eucharystii z Kościołem, życiem, bliźnimi i czynną miłością drugiego doskonale
określa ostatni z celów programu
duszpasterskiego. Znakiem rozpoznawczym ucznia Chrystusa
pozostanie zawsze wzajemna
miłość. „Eucharystia do tej miłości wychowuje nas w sposób
najgłębszy, ukazuje bowiem jaką
wartość w oczach Bożych ma
każdy człowiek, nasz brat i siostra, skoro każdemu w taki sam
sposób Chrystus daje samego
siebie pod postaciami chleba i
wina. Jeżeli praktykujemy autentyczny kult eucharystyczny,
w oczach naszych musi rosnąć
godność każdego człowieka”.
Z Eucharystii rozumianej jako
Miłość i znajdującej się w samym
środku życia rodzi się ostatecznie cały sakramentalny styl życia
chrześcijanina. Pamiętajmy o
tym zdaniu, które wypowiedział
Jan Paweł Wielki: „Ecclesia de
Eucharistia vivit – Kościół żyje,
buduje się Eucharystią”.
Opr. Dorota Frańczak

Dziękujemy za pomoc dla Domu Dziecka w Żyznowie
Św. Jan Paweł II napisał,
że bogatym nie jest ten, kto
posiada, ale ten kto daje.
Podążając za tą maksymą, nasza parafia postanowiła pomóc w
tym roku wychowankom Domu
Dziecka w Żyznowie. Placówka
ta funkcjonuje już od 70 lat i znajduje się w zabytkowym pałacyku
z XIX wieku. Przez lata udało się
dzięki pomocy wielu organizacji
i dobrych ludzi wyremontować
budynek, natomiast wsparcie
rzeczowe, czy środków czystości,
zawsze było przez wychowawców

oraz dzieci bardzo doceniane i
potrzebne. Obecnie w Domu
Dziecka w Żyznowie przebywa 28
wychowanków w różnym wieku.
W rozmowie telefonicznej,
gdy jedna z wychowawczyń mówiła czego najbardziej potrzebują, na koniec powiedziała: „To
takie najpotrzebniejsze rzeczy,
ale dzieci z wszystkiego się ucieszą”. To wyznanie chwyciło za
serce. „Dzieci z wszystkiego się
ucieszą…”
Zatem
na
początku
Adwentu, w przedsionku ko-

ścioła pojawiła się choinka z karteczkami, a na nich konkretnymi
potrzebami na drobne przedmioty gospodarstwa domowego
(m.in. wałki do ciasta, miksery,
kubki, sztućce) lub środki czystości. Już w pierwszych dniach
akcji zaobserwować można
było, jak karteczki znikały, a
przynoszonych
produktów
przybywało. Ostatecznie, dzięki Państwa pomocy, udało nam
się zebrać wszystkie produkty, o
które prosił nas Dom Dziecka w
Żyznowie.

Przyznać trzeba, że ilość zebranych darów przerosła nasze
oczekiwania. To niezwykłe, że w
tak trudnym czasie, potrafiliśmy
podać pomocną dłoń i okazać
wsparcie tym, którzy tego wsparcia potrzebują. A dawanie ma
MOC i ofiarując coś komuś zyskujemy, stajemy się wewnętrznie
bogatsi. Po co? Po-MOC Mówi się
często, że dobro wraca. Niech więc
to – okazane w naszej wspólnej
akcji – wróci do nas wszystkich.
Bóg zapłać!
ks. Paweł Blat
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UPIĘKSZAMY DOM BOŻY
Ukazanie się kolejnego numeru naszej gazetki to okazja, by przedstawić
Parafianom obecny stan prac przy nowej świątyni, podziękować za różne
formy zaangażowania w to wielkie dzieło oraz przedstawić plany na kolejny
rok.
Najpierw podsumujmy
rok 2020. Był on wyjątkowy
poprzez trwającą pandemię
koronawirusa. Na szczęście nie miał on większego
wpływu na przebieg prac
przy nowym kościele. Prawie wszystkie zaplanowane
zadania zostały wykonane,
a było ich wiele. Przypomnę
tylko te najważniejsze: wykonanie granitowego cokołu
na zewnątrz kościoła, odnowienie dzwonu z kaplicy i
zamontowanie na wieży nowego kościoła (jest najmniejszy z trzech zaplanowanych
(pozostałe dwa powstaną
w przyszłości), wykonanie
kraty w przedsionku, prace
wykończeniowe na zapleczu
świątyni, a ostatnio sygnaturka, która ma wartość historyczną. Bowiem niewielki
dzwon pochodzi z kapliczki,
która znajdowała się na miejscu zbudowanego później
kościółka. Po odnowieniu,
dzwon ten znów oznajmia
wiernym rozpoczęcie Eucharystii.
Jedyne to, co nie udało się
zrealizować, to projekt zagospodarowania terenu wokół
kościoła. Złożyły się na to
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różne przyczyny, także zarażenie koronowirusem, które
nie ominęło projektantów.
Uważni czytelnicy zauważyli zapewne, że zmienił się tytuł cyklu artykułów
poświęcony pracom przy
nowym kościele. Jeszcze do
niedawna brzmiał on: „Budujemy Dom Boży”, a obecnie „Upiększamy Dom Boży”.
Ta zmiana oznacza, że zakończyliśmy definitywnie etap
prac budowlanych, a rozpoczęły się prace wykończeniowe.
Obecnie trwa realizacja
projektu wnętrza świątyni.
Przypomnę, że wybraliśmy
propozycję p. Marcina Szczepaniaka, która przypadła do
gustu nie tylko komisji kurialnej, ale także spodobała
się parafianom. Na początku
grudnia zostały zakończone
prace kamieniarskie w prezbiterium i przy ołtarzach
bocznych. I tak mamy już
nowy ołtarz, ambonę, pulpit
w miejscu przewodniczenia,
podstawę pod paschał i krzyż,
chrzcielnicę oraz częściowo
wykonane zostały prace wokół tabernakulum i ołtarzy
bocznych. Ołtarz i ambona

otrzymają jeszcze symbole
odlane z metalu, a chrzcielnica pokrywę. W dalszym
ciągu będą kontynuowane
prace przy ołtarzu bocznym
Pana Jezusa Miłosiernego
oraz św. Jana Pawła II, które znalazły fundatorów. Być
może w najbliższym czasie
zostanie umieszczony także
nowy obraz, a właściwie ikona, Matki Bożej Częstochowskiej. Tempo prac będzie zależeć od posiadanych przez
nas funduszy. Terminem,
który wszystkich nas powinien mobilizować do działania, jest zaplanowana na 25
kwietnia 2021 r. wizytacja kanoniczna parafii przez ks. bpa
Ordynariusza Jana Wątrobę.
Do tego czasu powinna być
także wykonana posadzka w
kościele, której projekt, jak i
projekt wnętrza, znajduje się
w przedsionku kościoła.
Wobec tych wszystkich
dokonań, dziękujemy najpierw Panu Bogu i naszej
Patronce-Matce Bożej Częstochowskiej za to, że wspierali nasze wysiłki swoim
błogosławieństwem. W tym
miejscu pragnę nadmienić,
że obok firm pracowali także

bezinteresownie Parafianie,
którym składam serdeczne
podziękowanie za zaangażowanie, poświęcony czas
i profesjonalne wykonanie
potrzebnych prac.
Wielkie słowa uznania należą się Parafianom
za składane ofiary. Dziękuję
wszystkim, którzy systematycznie wspierają finansowo
budowę kościoła. Jak wiemy,
na ten cel przeznaczona jest
składka w każdą 3. niedzielę miesiąca; ofiary możemy
składać w kopertach na tacę
lub przesyłać na konto parafialne (wówczas tę sumę
można odpisać od podatku).
Szczególne podziękowanie
należy się Rodzinie z naszej
parafii, która ufundowała ołtarz Jezusa Miłosiernego oraz
fundatorom ołtarza św. Jana
Pawła II. Słowa podziękowania kieruję także w stronę
Parafii Chrystusa Króla w
Rzeszowie, która w tym roku
wsparła nas finansowo.
Jestem wdzięczny także
tym, którzy w intencji budowy nowej świątyni ofiarują
swoją modlitwę i cierpienie.
Każda i każdy z nas na swój
sposób może i powinien zaangażować się w to wielkie
dzieło wznoszenia Domu
Bożego. Jest to dla nas wielkie
zadanie, ale równocześnie zaszczyt i zasługa u Pana Boga.
W przyszłym roku 2021,
który jak wierzymy będzie
lepszy i pozwoli opanować
zarazę koronowirusa, będziemy kontynuować prace we
wnętrzu kościoła. Plan maksimum obejmuje wykonanie
posadzki oraz zakończenie
prac w prezbiterium i przy
ołtarzach bocznych. Koszt
ich wykonania jest znaczny,
ale z czasem będzie tylko się
zwiększał. Przypomnę zatem
te wydatki, które mieszczą się
w naszych planach, oprócz
tych, które znalazły już fundatorów.
I tak: ambona – ok.
20 000 zł, pulpit (miejsce
przewodniczenia) – 10 000
zł, tabernakulum – ok. 26 000
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zł, chrzcielnica – ok. 20 000
zł, podstawa krzyża – 1 500
zł, podstawa pod paschał – 1
500 zł, mozaika ceramiczna
przy Obrazie MB Częstochowskiej i Aniołach – ok.
12 500 zł, symbol Ducha Św. i
ornamenty wokół obrazu MB
Częstochowskiej – ok. 21 000
zł, dwa anioły przy tabernakulum – ok. 26 000 zł. oraz
krzyż wraz ze świecznikiem.
Koszt posadzki to około
200 tysięcy złotych. Pracujemy nad programem, który
umożliwi poprzez stronę in-

MIRIAM
ternetową parafii sfinansowanie zakupu części posadzki, np. : dwóch płytek. Szczegóły podamy później.
Przytoczone sumy nie są
małe. Ale wszyscy chyba pragniemy, aby Dom Boży był
piękny i dostojny, nastrajał
do modlitwy oraz ukazywał
majestat Boga. Będzie to także świadectwo naszej wiary,
które przetrwa dziesiątki lat.
Równolegle
będziemy
chcieli wykonać projekt zagospodarowania obejścia kościoła. Ważnym jego punktem

będzie przekształcenie starego
kościółka w kapliczkę stanowiącą część jego prezbiterium,
jako pamiątkę miejsca gdzie
kiedyś rozpoczęło się odprawianie mszy św. na Drabiniance. Zostaną także zaprojektowane chodniki i dodatkowe miejsca parkingowe.

Kończąc, proszę Was o
modlitwę w intencji dalszych
prac przy naszej świątyni, a
wszystkie nasze plany polećmy naszej niezawodnej 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 4388

PRYMAS TYSIĄCLECIA

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

W listopadzie Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. W roku tym przypada
120 rocznica Jego urodzin i 40 rocznica śmierci. Kardynał Stefan Wyszyński
służył naszej Ojczyźnie i występował w imieniu polskiego narodu wobec
komunistycznych władz domagając się wolności religijnej, poszanowania
kultury i godności każdego człowieka. Był Wielkim Pasterzem Kościoła, dla
którego byt wolnej i niepodległej Polski był najważniejszy. O sobie mówił:
„Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła,
czynię dla Niej”.
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia w miejscowości Zuzela nad Bugiem.
Uczył się w Warszawie i
Łomży a następnie wstąpił
do Seminarium Duchownego
we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 r. został wyświęcony
na kapłana. Po studiach na
KUL uzyskał tytuł doktora.
Podczas wojny był poszukiwany przez Niemców i musiał
się ukrywać między innymi w
zakładzie dla ociemniałych w
Laskach, koło Warszawy.
W czasie Powstania
Warszawskiego pełnił funkcję kapelana dla grupy Armii
Krajowej „Kampinos”. W
roku 1946 został biskupem i
mianowany ordynariuszem
lubelskim. W herbie biskupim zawarł motto „Soli Deo”
– Jedynemu Bogu. Chociaż
w Episkopacie był jednym z
najmłodszych biskupów, 22
października 1948r. został
zamianowany arcybiskupem
Gniezna i Warszawy oraz

Prymasem Polski. Decyzja
Papieża była zaskakująca i dla
Kościoła w Polsce i dla nominata, którego do przyjęcia
prymasostwa przekonywał
kard. Adam Sapieha, obiecując pomoc w tej trudnej posłudze.
Komunistyczne władze
dążyły do konfrontacji z polskim Kościołem Katolickim.
Uzurpując sobie zatwierdzanie wszystkich stanowisk
kościelnych. Wobec takiej sytuacji w maju 1953 r. Prymas
skierował do Bolesława
Bieruta memoriał, który
kończył się słowami „Rzeczy
Bożych na ołtarzu cesarskim
składać nam nie wolno. Non
possumus”. (Nie możemy). W
styczniu 1953 roku Prymas
Polski został kardynałem.
Jednak „władza ludowa” nie
zezwoliła mu na wyjazd do
Rzymu, aby z rąk papieża
odebrał kapelusz kardynalski.
We wrześniu 1953 r. został
aresztowany i uwięziony na

ponad trzy lata. Był więziony w Rywałdzie, w Stoczku
Warmińskim, w Prudniku i
Komańczy. W tym ostatnim
miejscu internowania napisał odnowione Jasnogórskie
Śluby Narodu. W dniu 26
sierpnia 1956 roku pod nieobecność Prymasa, w obecności ponad miliona pielgrzymów, odczytał je przewodniczący Episkopatu Polski.
Natomiast na fotelu przygotowanym dla kard. Stefana
Wyszyńskiego umieszczono
herb biskupi i bukiet z białych
i czerwonych róż.
Kiedy jesienią roku 1956
władza komunistyczna przeżywała kryzys i robotnicy
wyszli na ulicę, na polecenie
nowego sekretarza PZPR
Władysława Gomułki w ramach tzw. odwilży październikowej, pospiesznie uwolniono Prymasa (26 sierpnia)
i pod eskortą przewieziono
do Warszawy. Komuniści w
ten sposób chcieli załagodzić

złe nastroje w społeczeństwie.
Religia zmów wróciła do
szkół, jednak na krótko.
W latach 1957-65 prowadził
nowennę
przed
Jubileuszem Chrztu Polski.
Był uczestnikiem soboru
Watykańskiego II. To On w
roku 1978 przed konklawe
zachęcał kard. Karola Wojtyłę
do przyjęcia posługi biskupa Rzymu („jeżeli wybiorą,
proszę przyjąć”). A po wyborze skierował też do Papieża
Jana Pawła II prorocze słowa:
„Wprowadzisz Kościół w trzecie tysiąclecie”.
Zmarł w Warszawie 28
maja 1981 roku. Jego pogrzeb stał się wielką religijno-patriotyczną uroczystością.
Wiedzieliśmy, że odszedł
wielki hierarcha Kościoła
Katolickiego i prawdziwy
patriota. Pośmiertnie został
odznaczony Orderem Orła
Białego.
opr. K i A Tobiaszowie
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Parafialny Kalendarz Duszpasterski styczeń-kwiecień 2020
01 I
02 I
03 I
06 I
10 I

I piątek
miesiąca
I sobota
miesiąca
II Niedziela po
Narodzeniu Pań.
środa
Trzech Króli
III Niedziela po
Narodzeniu Pań.

13 I

środa
(co tydzień)

17 I
24 I
31 I

II Niedziela Zw.
III Niedziela Zw.
IV Niedziela Zw.

05 II I piątek miesiąca
06 II I sobota miesiąca
07 II
10 II
14 II
17 II
18 II
19 II
21 II
25 II
26 II
28 II
04 III

V Niedziela
Zwykła
środa
VI Niedziela
Zwykła
Środa
Popielcowa
czwartek
piątek
I Niedziela
Wielkiego Postu
czwartek
piątek
II Niedziela
Wielkiego Postu
I czwartek
miesiąca

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze św. o godz. 7.00, 9.00,10.30, 12.00 i 16.00.
O godz. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi kończący się
Komunią św. W każdą sobotę o godz. 18.00 msza św. niedzielna.
Msze św. jak w każdą niedzielę: o godz. 7.00, 9.00,10.30, 12.00 i 16.00. Po mszy św.
o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych.
Msze św. jak w każdą niedzielę. Po Mszach św. składając dobrowolną ofiarę możemy nabyć
poświęconą kredę i kadzidło.
Święto Chrztu Pańskiego. Msze św. jak w każdą niedzielę.
Kończy się okres Bożego Narodzenia.
W środy po Mszy św. wieczornej nowenna do MB Częstochowskiej. Prośby i podziękowania
składamy do skrzynki w przedsionku kościoła lub przez stronę internetową parafii.
W każdą środę po nowennie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy do godz.
19.30. Wieczór uwielbienia
Msze św. jak w każdą niedzielę. Zbiórka na prace wykończeniowe w nowym kościele.
Niedziela Słowa Bożego. Msze św. jak w każdą niedzielę.
Msze św. jak w każdą niedzielę.
Msza św. o godz. 7.00. Spowiedź od 6.30 do 7.00; od 17.00 do 18.00. O 17.30 Komunia św., wystawienie
Najświętszego Sakramentu i adoracja; godz. 18.00 litania do Serca Pana Jezusa, a potem Msza św.
O godz. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi kończący się
Komunią św. W każdą sobotę o godz. 18.00 msza św. niedzielna.
Msze św. o godz. 7.00, 9.00,10.30, 12.00 i 16.00. Po mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic
różańcowych.
Po mszy św. wieczór uwielbienia
Msze św. jak w każdą niedzielę.
Rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. z posypaniem popiołem o godz. 8.00, 16.00, 17.30 i 19.00.
Składka na potrzeby parafialnego Caritas.
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15.
Droga Krzyżowa o godz. 17.30 i 20.00.
Zbiórka na prace wykończeniowe w kościele. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00. Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św. bez kazania.
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15.
Droga Krzyżowa o godz. 17.30 i 20.00.
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o
godz. 16.00 msza św. bez kazania.
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15

Msza św. o godz. 7.00. Spowiedź od 6.30 do 7.00; od 17.00 do 18.00. O 17.30 wystawienie
05 III I piątek miesiąca Najświętszego Sakramentu i adoracja; godz. 18.00 litania do Serca Pana Jezusa, a potem msza św.
Droga Krzyżowa o godz.18.30 oraz o godz. 20.00.
O godz. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi kończący się
06 III I sobota miesiąca
Komunią św. W każdą sobotę o godz. 18.00 msza św. niedzielna.
III Niedziela
Zmiana tajemnic różańcowych po mszy św. o godz. 7.00. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00.
07 III
Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św.
10 II
środa
Po mszy św. wieczór uwielbienia
11 III
czwartek
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15.
12 III
piątek
Droga Krzyżowa o godz. 17.30 i 20.00.
IV Niedziela
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o
14 III
Wielkiego Postu godz. 16.00 msza św.
18 III
czwartek
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15
19 III
piątek
Uroczystość św. Józefa. Msza św. o godz. 18.00. Droga Krzyżowa o godz. 17.30 i 20.00.
V Niedziela
Zbiórka na prace wykończeniowe w kościele. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00. Gorzkie
21 III
Wielkiego Postu Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 Msza św.
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza św. o godz.
25 III
czwartek
18.00. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
26 III
piątek
Droga Krzyżowa o godz. 17.30 i 20.00.
Niedziela
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o
28 III
Palmowa
godz. 16.00 Msza św. Poświęcenie palm na każdej Mszy św.
01 IV Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o 18.00. Czuwanie modlitewne do 21.00.
Rozpoczęcie czuwania koronką o 15.00. Droga Krzyżowa o godz. 17.30. Liturgia Męki Pańskiej o
02 IV Wielki Piątek
godz. 18.00. Czuwanie modlitewne do 21.00.
Rozpoczęcie czuwania przy Bożym Grobie o 9.00. Poświęcenie pokarmów o godz.: 9.30, 10.00,
03 IV Wielka Sobota 10.30, 11.00 i 13.00. Poświęcenie pokarmów w Remizie przy ul. Jana Pawła II o godz. 12.00.
Obrzędy Wigilii Paschalnej o godz. 19.00.
04 IV Wielka Niedziela Rezurekcja o godz. 6.00. Msze św. w tym dniu jeszcze o godz. 09.00 10.30 i 12.00.
Poniedziałek
05 IV
Msze św. o godz. 7.00, 9.00. 10.30, 12.00 i 16.00.
Wielkanocny
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MIRIAM

Krzyżówka Świąteczna

Dla
najmłodszych
parafian

POZIOMO:
1.Według św. Jana lub św. Marka. 5. Mała Aleksandra. 6. Lodowa na rzece. 7. Niespokojny wulkan
na Sycylii. 9. Idziemy po nim przez rzekę. 10. Miejscowość z której pochodził św. Paweł.
11. Czerwona planeta. 12. Znany australijski struś. 13. Święta księga w islamie.
15. Mała taca. 18. Skrót Organizacji Narodów Zjednoczonych. 20. Można zawiesić na nim obrazek.
21. Jeden z krajów bałtyckich. 22. Lepka, kleista substancja. 23. Zdobycz wojenna.
24. Rodzaj słodyczy o niewielkich rozmiarach. 25. Mamy często kolorowe, gdy śpimy.
26. Podczas meczu, piłka za linią boiska.
PIONOWO:
1. Ujemny ładunek elektryczny. 2. Jednostka mocy. 3. X. 4. Malarka, pisarka czy piosenkarka.
8. Pierwiastek chemiczny o symbolu As. 9. Duży włochaty ssak, wymarły pod koniec epoki
lodowcowej. 13. Gwiazdy, planety, galaktyki. 14. Dzieła Michała Anioła, artysty okresu renesansu.
16. Słodka, zapleciona bułka. 17. Fragment tekstu zaczynający się od wcięcia. 19. Biały lub
czarny.
opr. Piotr Śpiewla
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
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ROK ŚW. JÓZEFA
Z okazji 150. rocznicy
ustanowienia
św. Józefa
Patronem Kościoła
powszechnego
papież franciszek
opublikował list
apostolski „Patris
corde” oraz ogłosił
Rok św. Józefa. Rok
jubileuszowy potrwa
do 8 grudnia 2021 r.
Na ten czas Penitencjaria
Apostolska wydała dekret,
zachęcający do skorzystania
ze szczególnych odpustów
pod zwykłymi warunkami
(spowiedź sakramentalna,
komunia
eucharystyczna
oraz modlitwa w intencjach
Ojca Świętego, wyrzeczenie
się przywiązania do grzechu).
Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim,
którzy:
- przez co najmniej pół
godziny będą rozważać
Modlitwę Pańską lub wezmą
udział w jednym pełnym
dniu skupienia, zawierającym rozważanie o świętym
Józefie
- na wzór świętego Józefa
spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub
względem duszy, będą mogli
otrzymać dar odpustu zupełnego
- odmawiać będą Różaniec
Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi
- powierzać będą codziennie swoją działalność
opiece świętego Józefa, a
także każdemu wiernemu,
wzywającemu Rzemieślnika
z Nazaretu w modlitwach
wstawienniczych za tych,
którzy szukają pracy, aby
mogli znaleźć zajęcie, oraz
aby praca wszystkich ludzi
była bardziej godna
- odmawiać będą Litanię
do świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst
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do świętego Józefa, w całości
lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji
bizantyjskiej) lub też jakąś
inną modlitwę do świętego
Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach
liturgicznych, w intencji
Kościoła prześladowanego
od wewnątrz i od zewnątrz
oraz w intencji ulżenia
wszystkim chrześcijanom,
którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
Ponadto odpust można
uzyskać za odmówienie jakiejkolwiek modlitwy prawnie zatwierdzonej lub spełnienie innego aktu pobożności ku czci św. Józefa z okazji
dni jemu poświęconych, a
więc: 19 marca - uroczystość św. Józefa, Oblubieńca
NMP, 1 maja - wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika,
Święto Świętej Rodziny, 19
dnia każdego miesiąca, w
każdą środę - czyli w dzień
szczególnie poświęcony św.
Józefowi w tradycji łacińskiej.
Wierni są zachęcani do
uczestnictwa w wydarzeniach związanych z Rokiem
św. Józefa, jeśli jednak nie
pozwoli im na to choroba,
„rozszerza się dar odpustu
zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym
wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych,
którzy z usprawiedliwionych
racji nie mogą wyjść z domu,
a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu
oraz z intencją wypełnienia,
gdy tylko to będzie możliwe,
zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie
zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć
świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej
Śmierci, ofiarując z ufnością
Bogu boleści i niedogodności własnego życia”.
opr. Ks. Paweł Blat

Z ŻYCIA PARAFII
MSZE ŚW.
Porządek Mszy św. w niedziele i święta obowiązkowe.
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00
sobota - niedzielna Msza św. o godz. 18.00
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 godz. 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: 17780 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
E-MAIL: mbczestochowska@rzeszow.opoka.org.pl
Sakrament Chrztu św. przyjęli
(od 26.08.2020 r.): Bruno Filip Cieśla, Pola
Franciszka Konieczkowska, Aleksander Jan
Ciura, Julita Janusz, Maja Maria Świetlik,
Szymon Piotr Mamczur, Hanna Semla, Jakub Jan Warda,
Wojciech Warda, Miłosz Mikołaj Studziński, Radosław
Karol Majta, Milena Klocek, Aleksander Patryk Jamróz,
Szymon Franciszek Łobaza, Jan Antoni Jędrys.
Sakramentem Bierzmowania zostali
umocnieni (03.10.2020 r. – Katedra):
Piotr Brzyski, Kacper Cegłowski, Kacper
Czech, Hubert Dudek, Mikołaj Gerke,
Miłosz Gieroń, Krystian Głodowski, Rozalia
Grechuta, Adrian Mazur, Konrad Miąsik, Karol Niedziela,
Zuzanna Noga, Olech Natalia, Paśko Jan, Zuzanna
Pomianek, Natalia Przybylska, Wojciech Reich, Maciej
Rybarczyk, Bartłomiej Szwed, Oliwia Szyszka, Julia
Uściłowska, Adam Wrzesień, Michał Zięzio, Jakub Zając
Sakrament Małżeństwa zawarli:
Piotr Paweł Puc i Lidia Katarzyna Pazdan,
Karol Łukasz Wania i Monika Gabriela Kuźniar,
Jakub Dominik Sikora i Anna Katarzyna Miąsik,
Jacek Kuzdro i Magdalena Agnieszka Żorniak.
Po nagrodę do Pana odeszli:
†Jan Mikuła (ur. 1940 r.)
†Antoni Pakuła (ur. 1935 r.)
†Lucyna Kosiorowska (ur. 1957 r.)
†Adolf Płonka (ur. 1934 r.)
†Tadeusz Mikulec (ur. 1938 r.)
†Maria Orłowska (ur. 1946 r.)
†Józef Kielar (ur. 1940 r.)

foToKRonIKA PARAfIALnA

Uroczystość I Komunii Świętej

Bierzmowani
- wspólne
zdjęcie

Wieczór uwielbienia

nowi ministranci

I miejsce:
Laura Woźniak (lat 6)

nagroda
publiczności:
Mikołaj Cyrulik

Konkurs różańcowy dla dzieci wyróżnione prace

Poświęcenie różańców dla dzieci

Stan obecny prezbiterium kościoła

