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1. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po mszy św.  
o godz. 7.00. 

2. We środę, 6 stycznia, Uroczystość Trzech Króli. 
Msze św. z poświęceniem, kredy kadzidła i złota 
na każdej Mszy św. Po nabożeństwach składając 
dobrowolną ofiarę możemy nabyć poświęcone 
kadzidło oraz kredę, którą oznaczymy drzwi 
naszych domów.  

3. W Uroczystość Objawienia Pańskiego przypada 
rocznica konsekracji Księdza Biskupa Kazimierza 
Górnego i Księdza Biskupa Edwarda Białogłow-
skiego. Polecamy ich w naszych modlitwach. 

4. W tym roku, ze względu na pandemię korona-
wirusa, wizyta duszpasterska będzie miała inną 
formę. Zapraszamy Parafian z poszczególnych 
ulic do kościoła na specjalną mszę św. odpra-
wianą w ich intencji oraz wspólne kolędowanie. 
Będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo 
dla nas w Nowym Roku, zdrowie i wszelkie po-
trzebne łaski. Na zakończenie liturgii będzie 
uroczysta modlitwa i błogosławieństwo. Będzie 
można zabrać wodę święconą w buteleczkach, aby 
po powrocie do domu poświęcić mieszkanie. Chęt-
ni mogą zaprosić księdza do poświecenia miesz-
kania lub na modlitwę i rozmowę na umówiony 
wcześniej termin. Można to zrobić w zakrystii 
lub telefonicznie (17 780 71 03). Ofiary z racji 
kolędy możemy składać w kopertach w kościele. 
Jest to podziękowanie kapłanom za całoroczną 
pracę, za głoszenie słowa Bożego, posługę w kon-
fesjonale. Na czas ferii zimowych (od 04.01 do 
16.01) nastąpi przerwa w wizycie duszpaster-
skiej. Dalszy ciąg od poniedziałku 18.01. Cały 
plan poszczególnych mszy św. podany jest na ta-
blicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii 
i parafialnym Facebooku. 

5. Za tydzień wypada Niedziela Chrztu Pańskiego. 
Kończy się okres Bożego Narodzenia, chociaż ko-
lędy śpiewamy do 2 lutego. 

6. Składamy podziękowania za ofiary złożone  
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój  
i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień pro-
simy mieszkańców bloków z ul. Strażackiej: 
12A, 12B i 12C.  

7. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Mo-
żemy nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł.  

o g ł o s z e n i a:   

II NIEDZIELA PO NARODZENIU 

PAŃSKIM    

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA  

           Pokarm na drogę 
             (życia) 

 

 „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,  
i Bogiem było Słowo”.  /J 1, 1/  

 

To co jest na początku, to większości jest najważniej-
sze i fundamentalne. Jeśli na początku jest kłamstwo, 
wtedy brniemy w nie w nieskończoność. Jeśli zaś na 
początku jest sama prawda, to droga ludzka jest łatwa i 
radosna. U początku naszego świata jest Słowo samego 
Boga, które jest dobre. Nasze słowa, nasze gesty, nasze 
postanowienia. Od nich wszystko się zaczyna. A potem 
może być tylko lepiej, albo tylko gorzej.  

 Nowy Rok, postanowienia, zmiany, przełomy… Każdy 
z nas coś postanawia, jakże często zapominamy o spra-
wach duchowych. Postanowienie by mieć czas dla Boga 
zawiera decyzję unikania wszystkiego, co zabiera mi czas, 
niepotrzebnie absorbuje i odwraca moją uwagę od Boga ku 
rzeczom nieistotnym. Wróćmy do „źródeł” do „miejsc” 
gdzie mogę spotkać Boga. Niech to będzie postanowienie 
systematycznej, indywidualnej adoracji Najświętszego Sa-
kramentu (gdzie i kiedy), udziału w spotkaniach modlitew-
nych (gdzie i kiedy), Eucharystii (gdzie i kiedy), karmienia 
się Słowem Bożym, dobrą katolicką lektura, itp. Może 
warto, aby jednym z nich było uczestnictwo w Seminarium 
Odnowy Wiary ON-LINE, gdy w aktualnej sytuacji, nie 
możemy skorzystać z tradycyjnej formy rekolekcji. Semi-

narium Odnowy Wiary to rekolekcje w formie cotygodnio-
wych spotkań, poprzez która Bóg wzbudził i nadal wzbu-
dza wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie 
Ducha Świętego. W trakcie tych spotkań odkryjesz sens 
swojego życia, Bóg wybudzi Cię z letargu i da całkowicie 
nowe serce, doświadczysz prawdziwej i wiernej miłości, 
która nigdy się nie kończy, odkryjesz, co obciąża Twoje 
serce i sprawia, że nie doświadczasz pełni szczęścia, prze-
konasz się, że Bóg o Tobie nigdy nie zapomniał i zawsze 
walczy o Twoje serce, otrzymasz "nowe oczy", dzięki cze-
mu spojrzysz zupełnie inaczej na świat, Boga, ludzi 
i Twoje życie. Tak naprawdę Bóg przygotował o wiele 
więcej! Wszystko teraz zależy od Ciebie. 

opr. D. Frańczak  



MIRIAM- Pismo Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie. Redakcja: ks. prob. T. Pindara, ks. P. Blat, K. Tobiasz, 
A. Tobiasz, D. Frańczak, N. Kurosz-Majta, P. Śpiewla, M. Frańczak, Zdjęcia: W. Chorzępa, ks. T. Pindara, archiwum parafialne. 
Telefony: Parafia: 177807103, Organista: 508207127, Kościelny: 720102981. Email: mbczestochowska@rzeszow.opoka.org.pl  
Konto  bankowe  parafii: ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, BP S.A. 55124017921111001011824388. Gazetka do użytku wewnętrznego. 

INTENCJE MSZALNE  
04.01 – 10.01 

 

Poniedziałek (04.01) 

godz. 18.00 

1/ †Krystyna Mikuła- od syna Da-
niela  

2/ †Wojciech Tomas- od uczestni-
ków pogrzebu (poza parafią) 
Wtorek (05.01) 

godz. 18.00  

1/ †Krystyna Mikuła- od syna Pawła  

2/ †Wojciech Tomas- od uczestni-
ków pogrzebu (poza parafią) 
Środa (06.01) Trzech Króli  

godz. 7.00 

†Helena i Jan oraz o Boże błogosła-
wieństwo dla całej rodziny 
godz. 9.00  

†Wojciech Tomas- od uczestników 
pogrzebu 
godz. 10.30  

†Jan Rogóż- 15 rocznica śmierci, Sta-
nisław, Katarzyna Piekarz 

godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Krystyna Mikuła- od wnuczki Jadzi  

Czwartek (07.01) 

godz. 18.00 

1/ †Wojciech Tomas- od uczestników 
pogrzebu 

2/ †Krystyna Mikuła- od Waldemara z 
rodziną (poza parafią)  
Piątek (08.01)  

godz. 18.00  

1/ †Krystyna Mikuła- od Elżbiety 
Mikuły    

2/ †Wojciech Tomas- od uczestni-
ków pogrzebu (poza parafią)  

Sobota (09.01) 
godz. 18.00 

1/ †Krystyna Mikuła- od kuzynek z 
ul. Podmiejskiej 

2/ †Emilia Puc-od męża (poza para-
fią)  

Niedziela (10.01) 

godz. 7.00  

†Emilia Puc- od męża  
godz. 9.00  

Dziękczynna w 2 r. urodzin Zuzi z 
prośbą o Boże błogosławieństwo   

godz. 10.30  

†Kazimierz Kaczor  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 

godz. 16.00  

†Krystyna Mikuła- od sąsiadów Woź-
niak i Zięba  

SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI  
Prymas Polski Stefan Kardynała Wy-
szyński w 1967 roku w liście paster-
skim na Wielki Post ogłosił program 
Społecznej Krucjaty Miłości. Jest to 
program odnowy życia codziennego, 
to zaproszenie do oddziaływania mi-
łością w rodzinie, w domu, w pracy, 
wśród przyjaciół, na wakacjach, 
wszędzie. Tak, aby zacząć przemie-
niać świat od siebie, od najbliższego 
otoczenia. Prymas mówił, że „Czas 
to miłość!(…) Całe nasze życie tyle 
jest warte, ile jest w nim miłości”. 
Pozostaje nam tylko zacząć już dziś 
żyć tym programem. Oto on: 
1. Szanuj każdego człowieka, bo 
Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy 
na drugiego człowieka,twojego brata. 
2. Myśl dobrze o wszystkich - nie 
myśl źle o nikim. Staraj się nawet  
w najgorszym znaleźć coś dobrego. 
3. Mów zawsze życzliwie o drugich - 
nie mów źle o bliźnich. Napraw 
krzywdę wyrządzoną słowem. Nie 
czyń rozdźwięku między ludźmi. 
4. Rozmawiaj z każdym językiem 
miłości. Nie podnoś głosu. Nie prze-
klinaj. Nie rób przykrości. Nie wyci-
skaj tez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 
5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. 
Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze 
pierwszy wyciągnij rękę do zgody. 

6. Działaj zawsze na korzyść bliźnie-
go. Czyń dobrze każdemu, jakbyś 
pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie 
myśl o tym, co tobie jest kto winien, 
ale co Ty jesteś winien innym. 
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. 
Chętnie spiesz z pociechą, radą, po-
mocą, sercem. 
8. Pracuj rze-
telnie, bo z 
owoców twej 
pracy korzy-
stają inni, jak 
Ty korzystasz  
z pracy dru-
gich. 
9. Włącz się 
w społeczną 
pomoc bliź-
nim. Otwórz 
się ku ubogim 
i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj 
się dostrzec potrzebujących wokół 
siebie. 
10. Módl się za wszystkich, nawet za 
nieprzyjaciół. 
Niezwykła mądrość Prymasa Ty-
siąclecia, powinna pobudzić każde-
go z nas do przemyślenia i przemia-
ny swojego życia. 

opr. D. Frańczak  

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  
 Uroczystość Objawienia Pańskie-
go. Objawienie, nazywane z grecka 
Epifanią, oznacza zjawienie się, uka-
zanie się bóstwa w ludzkiej postaci. 
W liturgii zachodniej akcent uroczy-
stości Objawienia pada na Trzech 
Królów. Pokłon magów-mędrców, 
których do Jezusa przywiodła gwiaz-
da, wskazuje, że cały wszechświat 
(gwiazda, a więc kosmos) został po-
ruszony narodzeniem Chrystusa. 
Przybywają do Niego poganie 
(mędrcy), aby oddać cześć Bogu. 
Wydarzenie wskazuje na możliwość 
poznania Boga dzięki rzetelnemu 
poszukiwaniu prawdy o świecie  
i człowieku. 
 Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa 
złożyli dary. Wedle tradycji były ni-
mi: złoto – symbol godności królew-
skiej, kadzidło – godności kapłań-
skiej, mirrę – symbol wypełnienia 
proroctw mesjańskich oraz zapo-
wiedź śmierci Zbawiciela. Jednocze-
śnie ofiarowane dary były wyrazem 
wiary w Chrystusa, który jest praw-
dziwym człowiekiem (mirra), praw-

dziwym Bogiem (kadzidło) oraz Kró-
lem (złoto). 

 Z uroczystością Objawienia Pań-
skiego wiąże się zwyczaj święcenia 
kredy, kadzidła i wody. Poświęconą 
kredą wypisuje się na drzwiach 
mieszkania K+M+B oraz aktualny 
rok lub „C+M+B” (imię Kacper po 
łacinie pisane jest przez C) wyrażał 
błogosławieństwo: Niech Chrystus 
błogosławi mieszkanie! (Christus 
mansionem benedicat).  


