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o g ł o s z e n i a:
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dziś, 7 marca, zmiana tajemnic różańcowych
po mszy św. o godz. 7.00.
2. We wtorek, po mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie członków oraz sympatyków
Akcji Katolickiej.
3. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej a po niej adoracja w ciszy do godz.
19.30. Zapraszamy do modlitwy.
4. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz.
17.15. Zapraszamy na nią dzieci przedszkolne
oraz ze szkoły podstawowej. Dla dzieci będą
rozdawane specjalne naklejki, jako świadectwo
uczestnictwa.
5. Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątek
o godz. 17.30. Drugie nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 20.00.
6. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 15.15 a po nich ok.
16.00 Msza św. bez kazania. Akcja Katolicka
prowadzi Koronkę do miłosierdzia Bożego
o godz. 15.00.
7. Caritas proponuje rodzinom, aby w czasie
Wielkiego Postu zbierały pieniądze do skarbonki. Celem zbiórki jest pomoc starszym i chorym. Nie chodzi o wielkie sumy, ale o to, by wyrzec się, np. słodyczy, a zaoszczędzone pieniądze
wrzucić do skarbonki. Skarbonki są w przedsionku kościoła. Ofiary zebrane do skarbonek można
będzie przekazać w kościele po zakończeniu Wielkiego Postu w Niedzielę Miłosierdzia.
8. Możemy nabywać baranki wielkanocne w cenie
5 zł. oraz paschaliki w cenie 10 zł, które zapalimy
w Wielką Sobotę, a potem na grobach naszych
bliskich.
9. Do skarbony Caritasu możemy złożyć ofiarę na
kwiaty do Bożego Grobu.
10.We wtorek, 9 marca br. o godz. 20.55 w TVP 1
będzie można obejrzeć film o Prymasie Stefanie
kard. Wyszyńskim zatytułowany „Jako w niebie, tak i w Komańczy”. Film został zrealizowany
przez podkarpacką Telewizję Obiektyw. Druga
emisja filmu będzie miała miejsce w niedzielę, 14
marca br. o godz. 10 również na antenie TVP 1.
11.Składamy podziękowania dla rodzin, które złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień
prosimy mieszkańców bloku nr 15 z ul. Sympatycznej.
12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.
Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6
zł. i miesięcznik dla dzieci Jaś w cenie 8 zł. Nasza
gazetka parafialna Miriam znajduje się w przedsionku kościoła.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

SCHOLA

ZAPRASZAMY do udziału w śpiewie
podczas Triduum Paschalnego. Próby
scholi dla młodzieży i dorosłych odbywają się w każdy poniedziałek
o godz. 18.30 w domu par afialnym.
Ten śpiew może pięknie wypełnić najwspanialszy czas w roku,
a do tego, żeby było pięknie potrzebujemy właśnie Ciebie!
Wahasz się? Uwierz trzy razy
- Jeśli myślisz, że nie dasz rady... - uwierz - dasz radę!
- Jeśli myślisz, że inni zrobią to lepiej... - uwierz - dopiero
w Tobie jest siła!
- Jeśli tę decyzję odkładasz na później, bo... (tu każdy wstawia
swój powód/wymówkę)- uwierz- najlepsze "później" jest
TERAZ, bo skor o może być pięknie, to po co czekać? :)
Bardzo liczymy na TWOJĄ obecność. Potrzebujemy Cię!
Jeśli chciałbyś/chciałabyś do nas dołączyć, ale masz jeszcze
pytania, napisz lub zadzwoń: Natalia 603645811.

VIII ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA
FRANCISZKA

13 marca 2013 roku - 266 Papieżem Kościoła Katolickiego
został wybrany argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio.
Pierwszy papież z Ameryki Południowej przyjął imię Franciszek
chcąc nawiązać do biedaczyny
z Asyżu. Przyszły papież urodził
się w Buenos Aires (17 grudnia
1936r.) w rodzinie włoskich emigrantów. Początkowo rozpoczął
studia chemiczne, jednak wybrał
drogę zakonną wstępując do Towarzystwa Jezusowego. W roku 1969 przyjął święcenia kapłańskie a w roku 1992 został biskupem pomocniczym a następnie
arcybiskupem archidiecezji Buenos Aires. W roku 2001 Papież
Polak powołał Go w skład kolegium kardynalskiego. Franciszek
po wyborze przeniósł się z Pałacu Apostolskiego do Domu
Świętej Marty. Zamienił duże limuzyny na znacznie mniejsze
zwykłe samochody osobowe. Jest Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę (życia)
„ On zaś mówił o świątyni swego Ciała”. /Mk 9, 2/
Czym jest świątynia? Jest miejscem spotkania z Bogiem
(modlitwy); jest miejscem ofiary (daru z siebie); jest miejscem
spokoju (ciszy, skupienia); jest miejscem jedności (więzi)
i miłosierdzia (pojednania). Pytajmy się siebie: czy jestem
taką świątynią? Pewnie jeszcze nie, ale wszystko przed nami.
Pan Jezus z wielką gorliwością, która Go "pożera", chce nas
takimi uczynić. Jeśli pozwolimy Mu robić w naszych sercach
porządki, to staniemy się takimi, jak dobra świątynia. Więcej:
będziemy świątynią Boga- domem godnym Mieszkańca.

VIII ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA. Ciąg
dalszy….
Zwolennikiem skromnego życia. 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
papież Franciszek w obecności ok. miliona
wiernych na placu św. Piotra, dokonał kanonizacji dwóch swoich poprzedników: Jana
XXIII i Jana Pawła II. Papież nazywany jest
misjonarzem Bożego Miłosierdzia. Zachęca
nas do dobrej spowiedzi przypominając
o Bożym Miłosierdziu dla wszystkich.
„Jezus przyszedł nas zbawić takich, jakimi
jesteśmy: nędznych grzeszników, którzy
proszą, by ich szukał, znalazł, wziął na ramiona i sam poniósł”. Ostatnią swoją encyklikę „Fratelli tutti” (Wszyscy bracia) poświęcił braterstwu i przyjaźni społecznej aby
budować sprawiedliwy i pokojowy lepszy
świat. Encyklika została ogłoszona we
wspomnienie św. Franciszka - 4 października 2020. Natomiast listem apostolskim
„Patris corde” z dnia 8 grudnia 2020 ustanowił rok 2021 Rokiem Świętego Józefa. Odbyło się to w 150 rocznicę ogłoszenia św.
Józefa Patronem Kościoła powszechnego.
Ojcowskim sercem, Józef umiłował Jezusa –

napisał Papież . Św. Józefa nazwał „mężem,
który przechodzi niezauważony, jest człowiekiem codziennej obecności, dyskretnej
i ukrytej. Jest orędownikiem, pomocnikiem
i przewodnikiem
w chwilach
trudnych”.
W naszej
parafialnej
świątyni
jest również
pamiątka
związana
z papieżem Franciszkiem: to kamień węgielny wyjęty z jasnogórskich fundamentów
i poświęcony 28 lipca 2016 r. w czasie Mszy
św. na Jasnej Górze. Pamiętajmy o modlitwie za Następcę Świętego Piotra. Intencja
papieska na marzec: „Módlmy się o to, abyśmy przeżyli sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym Miłosierdziem Bożym”.

ŚWIĘTY JÓZEF– PATRON DLA KAŻDEGO Z NAS
Św. Józef był mężem Maryi i przybranym ojcem Pana Jezusa. Według św. Mateusza, Józef pochodził z królewskiego rodu
Dawida. Był rzemieślnikiem, tradycyjnie
uważa się, że cieślą. Ewangelia nazywa św.
Józefa „mężem sprawiedliwym”, to znaczy
prawdomównym, uczciwym, pracowitym
i mądrym. Charakterystyczne cechy św. Józefa to zawierzenie Bogu, pokora i służebność. Imię Józef znaczy „Bóg przydał”.
Papież Leon XIII poświęcił św. Józefowi encyklikę, Pius X zatwierdził litanię do
św. Józefa, a Jan XXIII, którego św. Józef

był
patronem
chrzcielnym, wprowadził jego imię do
kanonu rzymskiego.
Jan Paweł II wydał
list
pasterski
„Redemtoris custos”,
w którym ukazuje
św. Józefa jako wzór
mężczyzny na nasze
czasy. A papież
Franciszek ogłosił rok 2021 rokiem św. Józefa.

WSKAZANIE V- SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI
Prymas Stefan Wyszyński sformułował je
następująco: „Działaj zawsze na korzyść
bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś
pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl
o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty
jesteś winien innym”. Opisał to w ten sposób: ”W pracy zawodowej nigdy nie zapominajcie, że pracujecie nie tylko dla siebie,
ale na cały Naród, podobnie jak inni pracują
na was. Stąd poczucie odpowiedzialności za
wykonaną pracę, sumienność i poszanowanie powierzonego wam dobra społecznego,
maszyn, narzędzi, materiałów, surowca,
urządzeń technicznych, które nie są waszą
własnością, ale całego pracującego Narodu.
I tutaj wnoście atmosferę braterskiej współpracy, pomocy, pokoju i miłości, nawet wtedy, gdy upominacie się o słuszną zapłatę lub
o należyte traktowanie ludzi w pracy zależ-

nej czy kierowanej. Tak gorąco pragniemy,
aby
w miejscach,
gdzie
ludzie
pracują,
poprawiła się
atmosfera
współżycia! Do miejsc, gdzie biją potężne młoty,
niech przyjdą wrażliwe, bijące serca!
Wtedy warsztaty pracy staną się błogosławionym miejscem braterskiej służby. Czyż
nie byłby to upragniony owoc tylu przemian
społecznych?”.
opr. D. Frańczak

INTENCJE
MSZALNE
08.03 – 14.02
Poniedziałek (08.03)
1/ †Jan Mikułaod rodziny Wilczewskich z Czudca
2/ †Antoni Pakuła- od
siostry Anny z rodziną
Wtorek (09.03)
1/ †Jan Mikułaod brata Stanisława
z żoną
2/ †Antoni Pakuła- od
córki Haliny z rodziną
Środa (10.03)
1/ W intencji próśb
i podziękowań do Matki Bożej Częstochowskiej
2/ †Jan Mikułaod brata Władysława
Czwartek (11.03)
1/ †Jan Mikułaod bratanicy Marty
Niemiec z córkami
2/ †Henryk Filip- 3
rocznica śmierci
Piątek (12.03)
1/ †Jan Mikułaod Krystyny Kostilek
2/ †Antoni Pakuła- od
uczestników pogrzebu
Sobota (13.03)
godz. 7.00
1/ †Wojciech Tomas1 rocznica śmierci
godz. 18.00
1/ †Jan Mikułaod przyjaciół z Zalesia
Niedziela (14.03)
godz. 7.00
†Jan Mikuła- od Anny
i Andrzeja Holik
godz. 9.00
†Jan Mikułaod przyjaciół z Zalesia
godz. 10.30
†Lucyna Kosiorowskaod Danuty Nowakowskiej z córkami
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Antoni Pakuła- od
uczestników pogrzebu
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