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

o g ł o s z e n i a:
NIEDZIELA CHRZTU
PAŃSKIEGO
1. Dziś wypada Niedziela Chrztu Pańskiego.
Kończy się okres Bożego Narodzenia, chociaż kolędy śpiewamy do 2 lutego.
2. W środę, 13.01, odbędzie się kolejny
Wieczór Uwielbienia. Rozpocznie się mszą
św. o godz. 18.00, a zakończy się około
godz. 20.15.
3. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wizyta duszpasterska będzie
miała inną formę. Zapraszamy Parafian
z poszczególnych ulic do kościoła na specjalną mszę św. odprawianą w ich intencji
oraz wspólne kolędowanie. Będziemy się
modlić o Boże błogosławieństwo w Nowym
Roku, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski.
Osoby chore i te, które nie mogą uczestniczyć w kościele mogą się z nami łączyć poprzez transmisję na parafialnym Facebooku.
Na zakończenie liturgii będzie uroczysta
modlitwa i błogosławieństwo. Będzie można
zabrać wodę święconą w buteleczkach, aby
po powrocie do domu poświęcić mieszkanie.
Nowi mieszkańcy mogą po mszy św. zapisać
się do parafii w kancelarii i założyć kartotekę. Chętni mogą również zaprosić księdza
do poświecenia mieszkania lub na modlitwę i rozmowę na umówiony wcześniej
termin. Można to zrobić w zakrystii, telefonicznie (17 780 71 03) mailowo lub przez
parafialnego Facebooka. Ofiary z racji
kolędy prosimy składać w kopertach
w kościele na tacę lub przesyłać na konto
parafii z dopiskiem „wizyta duszpasterska”. Jest to podziękowanie kapłanom za
całoroczną pracę.
4. Na czas ferii zimowych (od 04.01 do 16.01)
nastąpi przerwa w wizycie duszpasterskiej. Dalszy ciąg od poniedziałku 18.01.
Cały plan poszczególnych mszy św. podany
jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii i parafialnym Facebooku.
5. Składamy podziękowania za ofiary złożone
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój
i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten
tydzień prosimy mieszkańców bloków
z ul. Strażackiej: 12F, 12G.
6. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.
Możemy
nabywać
tygodnik
„Niedziela” w cenie 6 zł. oraz „ Staś” wartościowy miesięcznik dla dzieci w cenie 8 zł.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH
poniedziałek (18 I) godz.19.00
Mieszkańcy ul. Kwiatkowskiego,
bloki, 46, 46A - 46D.
wtorek (19 I) godz. 19.00
Mieszkańcy ul. Kwiatkowskiego,
numery parzyste domki od nr 48 do
końca
(bez
bloków)
oraz
ul. Piaskowa i Za Strugiem
środa (20 I) godz. 19.00
Mieszkańcy ul. Kwiatkowskiego,
bloki 50E, oraz nr 84 i 86
czwartek (21 I) godz. 19.00
Mieszkańcy ul. Jachowicza i ul.
Gościnna (numer y par zyste) od nr
2 do nr 6.
piątek (22 I) godz. 19.00
Mieszkańcy ul. Gościnnej (nr parzyste) od nr 8 do nr 50.
sobota (23 I) godz. 18.00
Mieszkańcy ul. Podmiejskiej

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych
sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu
i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa
oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami
jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę
i w słowie” (KKK 1213). Chr zest jest pier wszym z siedmiu sakr amentów w Kościele katolickim, który: gładzi grzechy, (grzech pierworodny), daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca), czyni nas
członkami Kościoła katolickiego, daje udział w kapłaństwie Chrystusa. Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego" (Mt 28, 19-20). Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu,
ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię,
"charakter", który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie
chrześcijańskim. W razie konieczności (zagrożenia życia dziecka)
każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję
uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje głowę kandydata,
wypowiadając jednocześnie słowa formuły Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę (życia)
„Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy
się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.”. /Mk 1, 7/
Jan Chrzciciel, swoim skromnym życiem, nawracał tłumy. Miał
bowiem w sobie iskrę, która nawracała i dawała nadzieję lepszego
jutra. Boży Duch, który emanował z Jana, to miłość, która nie tylko
nawraca ze złej drogi, ale daje przede wszystkim siłę, aby dzielić
się radością w naszej codzienności. Miłość jest niewidzialną siłą,
która jeśli pozwolimy jej działać, wtedy potrafi zdziałać w naszym
życiu cuda.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO. Ciąg dalszy...
trynitarnej: „N. ja ciebie chrzczę w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Konieczności przyjmowania chrztu domaga się
Pan Jezus, który powiedział: "Kto wierzy
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto
nie wierzy, będzie potępiony" (Mk 16,
16). Powiedział też: "Jeśli się ktoś nie
narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie
może wejść do Królestwa Bożego" (J 3,
5). Według nauki Kościoła zbawienia mogą dostąpić nie tylko ci, którzy przyjęli
chrzest z wody, lecz i ci, którzy wyraźnie
pragną go przyjąć, np. katechumeni przygotowujący się do tego sakramentu.
Chrzest jest ważny, to narodziny do nowego życia w Chrystusie. Stosownie do
woli Pana, chrzest jest konieczny do zbawienia, tak samo jak Kościół, do którego
chrzest wprowadza. Owocem chrztu lub
łaską chrztu jest bardzo bogata rzeczywistość, na którą składa się: odpuszczenie
grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów indywidualnych, czemu towarzyszy
udzielenie daru nowego życia, dzięki któremu człowiek staje się adoptowanym
dzieckiem Ojca, cząstką Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. W ten sposób
ochrzczony zostaje włączony do Kościoła,

Ciała Chrystusa, i dopuszczony do uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa. Główny

obrzęd sakramentu chrztu to trzykrotne
zanurzenie kandydata w wodzie bądź
trzykrotne polanie mu głowy wodą, i równoczesne wypowiedzenie słów: „(Imię)...
Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego” Biała szata ukazuje, że
ochrzczony "przyoblekł się w Chrystusa" (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystusem. Świeca zapalona od paschału
oznacza, że Chrystus oświecił neofitę i że
ochrzczeni są w Chrystusie "światłem
świata" (Mt 5,14). Nowo ochrzczony jest
teraz dzieckiem Bożym w Jedynym Synu.
Może odmawiać modlitwę dzieci Bożych:
"Ojcze nasz".
opr. D. Frańczak

SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI– I WSKAZANIE
„Szanuj każdego człowieka, bo
Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na
drugiego człowieka, twojego brata.”- to
pierwsze wskazanie odnowy kardynała
Wyszyńskiego
Kardynał Wyszyński pragnął, aby społeczeństwo podejmowało walkę z otaczającym złem poprzez przemianę swoich
serc. Program Krucjaty nie miał pozostawać w sferze ogólników, lecz dać możliwość działania każdemu człowiekowi –
według możliwości. Sformułował wskazania duchowej odnowy: o pierwszym
z nich tak pisał Prymas: „Naprzód pokój
i dobro najbliższym, a więc rodzinie, żonie, mężowi, dzieciom, rodzeństwu, starym rodzicom i wszystkim, którzy należą
do bliższej lub dalszej rodziny i domowników. Posłuchajmy doświadczonego Nauczyciela narodów, świętego Pawła: Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla
nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha (Kol 3,
18 n). Duch wzajemnej miłości, wyrozumiałości i pomocy, a gdy potrzeba – duch
ofiary i wyrzeczenia się siebie, niech będzie wzajemną szkołą rodziny. Z wielkim
szacunkiem odnoście się do starych rodziców, którzy już wypełnili zadanie życia,

a dziś, pełni zasług, mają prawo do waszego serca, szacunku i godnej człowieka
opieki. Niech dla
nich nie zabraknie
miejsca przy stole
waszego domostwa.
Kardynał Wyszyński wzywał
do
wypełnienia
pojęcia
miłości
bardzo konkretną
treścią. Jeśli każdy
z nas poważnie traktuje miłość, to wie jak
ma myśleć, jak czuć, jak traktować drugiego człowieka i jak się angażować
w przemianę społeczeństwa.
opr. M. Frańczak
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INTENCJE
MSZALNE
11.01 – 17.01
Poniedziałek (11.01)
godz. 18.00
1/ †Emilia Puc- od syna
Marka z rodziną
2/ †Krystyna Mikuła- od
Alfreda i Stanisławy Lasota
(poza parafią)
Wtorek (12.01)
godz. 18.00
1/ †Krystyna Mikuła- od
Tadeusza i Elżbiety Prędki
2/ †Emilia Puc- od wnuczki
Ani (poza parafią)
Środa (13.01)
godz. 18.00
1/ †Emilia Puc- od wnuka
Artura z rodziną
2/ W intencji próśb i podziękowań do MB Częstochowskiej (poza parafią)
Czwartek (14.01)
godz. 18.00
1/ †Emilia Puc- od Władysławy Rzeźnik
2/ †Krystyna Mikuła- od
rodziny Lasotów (poza parafią)
Piątek (15.01)
godz. 18.00
1/ †Krystyna Mikuła- od
Elżbiety i Bogdana Bury
2/ †Emilia Puc- od Róży św.
Łucji (poza parafią)
Sobota (16.01)
godz. 18.00
1/ †Anna i Franciszek Kaczor
2/ †Krystyna Mikuła- od
rodziny Bednarskich (poza
parafią)
Niedziela (17.01)
godz. 7.00
†Krystyna Mikuła- od Róży
św. Łucji
godz. 9.00
Dziękczynna w 22 r. ślubu
Małgorzaty i Bronisława z
prośbą o błogosław. Boże
godz. 10.30
†Stanisław Tobiasz- 2 rocznica śmierci
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Helena Płonka- 1 rocznica
śmierci
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