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NIEDZIELA PALMOWA
1. W związku z nasileniem się pandemii zostają wprowadzone nowe ograniczenia.
Dlatego raz jeszcze przypominamy o dezynfekcji rąk i noszeniu maseczki zakrywającej
usta i nos oraz zachowaniu dystansu. Możemy także uczestniczyć na zewnątrz świątyni, gdyż plan jest nagłośniony. W dniu dzisiejszym transmitujemy na parafialnym Facebooku mszę św. o godz. 9.00 i Gorzkie
Żale o godz. 15.00.
2. Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową,
która rozpoczyna Wielki Tydzień. Poświęcenie palm na każdej mszy św.
3. 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.
4. Przed Wielkanocą nie będzie spowiedzi
z udziałem księży z dekanatu. Ze spowiedzi można skorzystać pół godziny pr zed
każdą Mszą św. oraz dodatkowo w Wielką
Środę od godz. 8.00 do 10.00 i od 19.00 do
20.00. Będą także dyżury w konfesjonale w
czasie adoracji w Wielki Czwartek, Wielki
Piątek i w Wielką Sobotę.
5. Do chorych uda się kapłan we środę,
31.03, od godz. 10.30. Osoby proszę zgłaszać w zakrystii lub telefonicznie.
6. We środę po mszy św. nowenna do MB
Częstochowskiej, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.
7. Do skarbony Caritasu możemy złożyć
ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.
8. Zachęcamy do udziału w Triduum Paschalnym, któr e jest szczytem całego r oku
liturgicznego. Możemy także uczestniczyć
na zewnątrz kościoła, gdyż plac jest nagłośniony. Liturgia będzie także transmitowana
na parafialnym Facebooku.
9. Składamy podziękowania za rodzin, które
złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu na
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła
(50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców bloku nr 26 i 28 z ul. Sympatycznej.
10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.
Możemy
nabywać
tygodnik
„Niedziela” w cenie 6 zł. oraz Staś dla
dzieci w cenie 8 zł. Nasza gazetka parafialna Miriam znajduje się w przedsionku
kościoła.

www.www.mbczestochowska.rzeszow.pl

PROGRAM TRIDUUM SACRUM

Wielki Czwartek
godz. 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej,
adoracja. Transmisja
godz. 22.00 – zakończenie adoracji

Wielki Piątek
godz. 9.00 – rozpoczęcie adoracji
godz. 15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego.
godz. 17.30 – Droga Krzyżowa
godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej, Gorzkie Żale, adoracja. Transmisja
godz. 22.00 – Zakończenie adoracji przy Bożym Grobie

Wielka Sobota
godz. 9.00 – Początek adoracji przy Bożym Grobie
godz. 19.00. – Obrzędy Wigilii Paschalnej. (Prosimy świece zabezpieczyć
kołnierzykami, by nie zabrudzić kościoła). Transmisja
Wielka Niedziela – Rezurekcja o godz. 6.00;
Msze św. o godz.: 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. Transmisja o godz. 9.00
Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. o godz.: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00. Transmisja o godz.
9.00

ADORACJA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

WIELKI PIĄTEK
15.00 – 15.30 – MB Częstoch.
15.30 – 16.00 – Św. Łucji
16.00 – 16.30 – MB Nieu. Pom.
16.30 – 17.00 – MB Fatimskiej
17.00 – 17.30 – Św. Floriana

WIELKA SOBOTA
15.00 – 15.30 - Niepokal. Pocz.
15.30 – 16.00 - MB Częstoch.
16.00 – 16.30 - MB Fatimskiej
16.30 – 17.00 - MB Nieu. Pom.
17.00 – 17.30 - Św. Floriana
17.30 – 18.00 - Św. Łucji

WIELKA SOBOTA - ŚWIĘCENIE POKARMÓW
W kościele i na zewnątrz przed wejściem o godz. 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 i 13.00.
Nie będzie święcenia w Remizie przy ul. Jana Pawła II
Składając dobrowolną ofiarę możemy nabyć buteleczki z wodą święconą. Przy poświęceniu pokarmów będziemy mogli ofiarować część produktów dla rodzin potrzebujących w naszej parafii. (W przedsionku będą specjalne kosze).

Pokarm na drogę (życia)
„Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha”.
/Mk 1, 37/
Jezus został skazany przez ludzi na osamotnienie, które w końcu doprowadziło Go do śmierci. Cierpienie, boleść, osamotnienie to nieodłączne elementy naszego codziennego życia. Bez cierpienia nie ma życia, tak jak i radości, która daje nadzieję na lepsze jutro.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. Ciąg dalszy….
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota
to trzy pełne symboliki dni, które stanowią centrum całego roku liturgicznego.
W Wielki Czwartek pr zed południem w katedrach odbywa się Msza Krzyżma.
Wieczorna Msza św. w Wielki Czwartek jest
sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i
ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. Jest początkiem okresu Triduum Paschalnego
(trzy dni związane z ofiarowaniem się Chrystusa
przez mękę, śmierć a przez to odkupienie od
grzechu i zmartwychwstanie). Wszystkie obrzędy
i czytania z tego dnia podkreślają służebną postawę Jezusa Chrystusa, który obmywał nogi apostołom i kazał się naśladować. Po procesyjnym wejściu, obrzędach wstępnych i śpiewie hymnu
„Chwała na Wysokości Bogu” milkną dzwony a
dzwonki zastąpione zostają kołatkami. Na zakończenie Eucharystii przy śpiewie hymnu „Sław
Języku Tajemnicę” następuje uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy
Adoracji nazywanej ciemnicą. Z ołtarza następuje
zdjęcie obrusu, mszału, krzyża i świec. Symbolizuje to zakończenie wieczerzy i obnażenie Jezusa.
Wielki Piątek to w Kościele dzień ciszy i postu.
Jest jedynym dniem w roku w którym nie są odprawiane Msze św. Przez cały ten dzień trwa adoracja. Liturgia rozpoczyna się w ciszy, bez dźwięku sygnaturki, pieśni na wejście, antyfony. Kapłan pada przed ołtarzem na twarz. Jest to uniżenie i przylgnięcie do ziemi. Po Modlitwie Powszechnej czytana jest Męka Pańska. Po kazaniu
celebrans stopniowo odsłania Krzyż i trzykrotnie
śpiewa słowa „Oto drzewo Krzyża, na którym
zawisło zbawienie świata” a wierni odpowiadają
„Pójdźmy z pokłonem”. Wszyscy na kolanach
zbliżają się do Krzyża i adorują tak jak Najświęt-

MSZE ŚWIĘTE
POGRZEBOWE
za śp. Emilia Rogóż
- od syna Stanisława z rodziną –
04.01 godz. 1600
- syna Janusza – 08.01 godz. 1800
- od córki Krystyny z mężem – 11.01
godz. 1600
- od wnuczki Kasi z rodziną – 14.01 godz. 1600
- od córki Wandy z rodziną – 16.01 godz. 700
- od wnuka Krzysztofa z żoną – 18.01 godz. 1600
- od siostry Eugenii – 22.01 godz. 1800
- od chrześnicy Ewy z synem – 23.01 godz. 900
- od Zofii Batóg z rodziną – 24.01 godz. 1600
- od Małgorzaty i Wiesława Batóg – 25.01 godz.
700
- od rodziny Batóg i Jakubek – 27.01 godz. 700
- od członkiń Róży Matki Bożej Fatimskiej –
30.01 godz. 700
- od Uli Grzebyk z rodziną – 31.01 godz. 1800
- od rodziny Miąsik i Mamczur – 01.02 godz.
1800
- od Krystyny Płocicy z rodziną – 03.02 godz.
1800
- od Małgorzaty Baranik z rodziną – 04.02 godz.
1800

szy Sakrament. Następnie Eucharystyczny Jezus
w monstrancji osłoniętej białym welonem (jako
symbol całunu ) zostaje przeniesiony do Kaplicy
Adoracji-Grobu Pańskiego.
W Wielką Sobotę Kościół ador uje Najświętszy
Sakrament. W modlitewnym skupieniu, osobistej
modlitwie oczekujemy chwalebnego Zmartwychwstania. W naszej tradycji jest święcenie pokarmów.
Wigilia Paschalna. Na litur gię tego dnia składa
się: Liturgia Światła-od rozpalonego przed kościołem i pobłogosławionego ognia zapala się
paschał - Świętą Świecę symbolizującą Chrystusa
- „Światłość świata”. Paschał zostaje uroczyście
wniesiony do zaciemnionego kościoła. Od paschału zapalne są świece. Symbolicznie rozbłyska
Światłość.
Liturgia Słowa, to liczne czytania głównie ze
Starego Testamentu: od stworzenia świata i człowieka po ofiarę Męki i Śmierci naszego Zbawiciela. Ostatnie czytanie zapowiada Zmartwychwstanie Chrystusa. Przy wtórze organów, dzwonów i dzwonków rozbrzmiewa hymn „Chwała na
wysokości Bogu”, po 40 dniach przed Ewangelią
słyszymy śpiew „Alleluja”
Liturgia Chrzcielna - w czasie której śpiewana
jest Litania do Wszystkich Świętych a celebrans
błogosławi wodę chrzcielną. Następnie następuje
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Późnowieczorna Eucharystia to dar Zmartwychwstałego Chrystusa dla Kościoła, który będzie
powtarzał się na wszystkich ołtarzach świata.
Wczesnym rankiem kiedy pobożne niewiasty i
apostołowie zastali pusty grób, w kościołach odbywają się Msze Rezurekcyjne z radosnym Alleluja i procesją wokół świątyń.
opr. K i A Tobiaszowie
- od rodziny Miąsik z Dębicy – 05.02 godz.
1800
- od koleżanek i kolegów Wandy z Urzędu
Pocztowego Rzeszów 14 – 06.02 godz. 1600
- od Danuty i Alicji koleżanek Wandy z
Urzędu Pocztowego Rzeszów 14 – 07.02
godz. 1800
- od Marzeny i Marii koleżanek Wandy z
Urzędu Pocztowego Rzeszów 14 – 08.02
godz. 1800
- od wnuka Krzysztofa z żoną – 09.02 godz. 1800
- od Aliny i Ryszarda Stafiej – 10.02 godz. 1800
- od Teresy Rachwał z rodziną – 11.02 godz.
1800
- od Haliny i Marka Łuków – 12.02 godz. 1800
- od koleżanek i kolegów Krystyny i Wandy
Urzędu Pocztowego Rzeszów 1 – 13.02 godz.
900; 14.02 godz. 1800; 15.02 godz. 1800; 16.02
godz. 1800
- od szwagierki Anny Rusek z rodziną – 17.02
godz. 1800
- od rodziny Marchewków, Kapinosów, Rogóżów i Zubalów – 18.02 godz. 1800
- od szwagierki Marii Stachura z rodziną– 19.02
godz. 1800
- od szwagra Józefa Rogóż – 20.02 godz. 1800
- od rodziny Piekarzów – 22.02 godz. 1800
- od uczestników pogrzebu – 25.02 godz. 1800

INTENCJE
MSZALNE
01.03 – 07.02
Poniedziałek (29.03)
1/ †Kazimierz, Stefan
2/ †Jan Mikułaod uczestników pogrzebu
Wtorek (30.03)
1/ †Jan Mikułaod uczestników pogrzebu
2/ †Lucyna Kosiorowska- od uczestników
pogrzebu
Środa (31.03)
1/ W intencji próśb i
podziękowań do Matki
Bożej Częstochowskiej
2/ †Jan Mikułaod uczestników pogrzebu
Wielki Czwartek
(01.04)
1/ W intencji kapłanów posługujących w
naszej parafii oraz o
nowe powołania
2/ †Jan Mikułaod uczestników pogrzebu
Wielki Piątek (02.04)
Wielka Sobota (03.04)
godz. 19.00
1/ †Tadeusz Mikulecod córki Iwony
2/ †Jan Mikułaod uczestników pogrzebu
Wielka Niedziela
(04.04)
godz. 6.00
1/ W intencji Parafian
2/ †Tadeusz Mikulecod córki Iwony
godz. 9.00
†Kazimierz Sikora, Kazimierz Zabrzycki
godz. 10.30
†Jan Mikułaod uczestników pogrzebu
godz. 12.00
†Lucyna Kosiorowskaod uczestników pogrzebu
godz. 16.00
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