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1. Tydzień temu odbyła się wizytacja kanoniczna parafii. 
Pasterz naszej diecezji ks. bp Jan Wątroba przybywał  
w naszej wspólnocie, głosił Słowo Boże, poświęcił obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej i umocnił młodzież sakra-
mentem bierzmowania. Bardzo dziękuję za pomoc  
w przygotowaniu tej uroczystości. Podziękowania skła-
dam grupom i stowarzyszeniom, zespołowi muzycznemu, 
panu organiście, liturgicznej służbie ołtarza, osobom przygo-
towującym dekoracje świątyni i domu parafialnego oraz ks. 
Pawłowi.  

2. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po Mszy o godz. 7.00. 
3. W dniu dzisiejszym 02.05, dokonamy aktu zawierzenia 

św. Józefowi naszej parafii. 
4. Wychodząc z kościoła możemy złożyć dobrowolną ofiarę 

do puszki dla chorej dziewczynki Sofii Palij, pochodzącej  
z Ukrainy, potrzebującej specjalistycznego leczenia za-
granicznego, które wiąże się z dużymi kosztami. Wes-
przyjmy leczenie tej dziewczynki i okażmy swoje chrześci-
jańskie miłosierdzie. 

5. Jutro, 3 maja, będziemy obchodzić Uroczystość NMP 
Królowej Polski. Jest to święto kościelne i państwowe. 
Porządek Mszy św., jak w niedzielę: godz. 7.00, 9.00, 
10.30, 12.00 i 16.00. 

6. W tym tygodniu: 
- we wtorek - wspomnienie św. Floriana- Patrona Strażaków, 
- we czwartek - wspominamy św. Apostołów Filipa i Jakuba, 
- w sobotę - Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczen-
nika, Patrona Polski. 

7. W sobotę rozpoczęliśmy nabożeństwa majowe. W tygo-
dniu majówki są po wieczornej Mszy św. a w niedzielę 
przed Mszą św. popołudniową o godz. 15.30. Zachęcamy 
dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w tym pięk-
nym nabożeństwie w kościele lub w domu rodzinnym.  

8. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. 
Okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 17.30 i w I pią-
tek: od godz.6.30 do 7.00 oraz od 17.00 do 18.00. Kapłan 
uda się tylko do tych chorych i starszych, którzy o to po-
proszą telefonicznie lub w zakrystii. 

9. W prezbiterium została położona nowa posadzka. Trwa-
ją prace w pozostałej części kościoła, stąd pewne niedo-
godności, za które przepraszamy. Nowa posadzka w ca-
łym kościele powinna będzie gotowa na uroczystość I Ko-
munii św., czyli na 9 maja.  

10.W dniach 04.07 – 15.07 organizowana jest pielgrzymka 
samolotowa do Gruzji i Armenii przełożona z poprzed-
niego roku. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Potrzebne 
jest świadectwo szczepień. Zapisy do 09.05. Bliższe infor-
macje na stronie internetowej na tablicy ogłoszeń i w zakry-
stii. Będzie to okazja na upragniony wyjazd. 

11.Składamy podziękowania za rodzin, które złożyły ofiary  
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie 
kościoła (50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców  z ul.  
Kwiatkowskiego (numery nieparzyste) od nr 115 do 
125C/5.  

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy na-
bywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Oraz miesięcznik 
Staś dla dzieci w cenie 8 zł. Nasza gazetka parafialna Mi-
riam znajduje się w przedsionku kościoła. 

 

o g ł o s z e n i a:  

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

              Pokarm  
                 na drogę (życia) 

 

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec 
mój jest tym, który uprawia”. /J 15, 1/  

 

Jezus uczy nas miłości do Ojca. Tymczasem często zamie-
niamy kolejność i miłujemy nie Jego, ale tylko siebie samego, 

albo tylko innych ludzi, a dziś bardzo często rzeczy materialne. 
Przy odwróconej hierarchii wartości, nigdy nie będziemy szczę-
śliwi, bo tylko Bóg może nasycić do końca nasze życie. 

Przedstawienie parafii przez Ks. Proboszcza (fragmenty)  
Ekscelencjo, księże Biskupie Janie ! 
Tak się składa, że w Niedzielę Dobrego Pasterza- Jezusa 

Chrystusa, witam Cię serdecznie, jako Pasterza Diecezji zatroska-
nego o na-
sze zbawie-
nie. Przyby-
wasz do 
naszej 
wspólnoty 
po raz 4, ale 
po raz 
pierwszy  
w ramach 
wizytacji 
kanonicz-
nej.  

Pozwolę 
sobie krótko 
przedstawić 
najważniejsze wydarzenia z prawie 15 lat istnienia naszej wspól-
noty. Parafia MB  Częstochowskiej w Rzeszowie została utwo-
rzona 27 sierpnia 2006 r. Została wydzielona z parafii  
Katedralnej, Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Śnieżnej  
w Budziwoju. 

Kościołem parafialnym został mianowany dotychczasowy 
kościół dojazdowy Parafii Katedralnej.  Jednak od początku zda-
waliśmy sobie sprawę, że w związku z rozwojem parafii, w naj-
bliższych latach czeka nas budowa nowej świątyni. 

Początki parafii MB Częstochowskiej nie były łatwe. Głów-
nym zadaniem było jednoczenie wiernych, pochodzących  
z trzech parafii oraz tworzenie zaplecza duszpasterskiego poprzez 
budowę domu parafialnego. To dzieło zjednoczyło wiernych.  
W jego budowę Parafianie włożyli mnóstwo pracy, ofiary i modli-
twy. Parafia MB Częstochowskiej liczyła wówczas 1000 wier-
nych. Liczba ta powoli, ale systematycznie rośnie i wynosi obec-
nie prawie 3 tys. Nie brak ofiarnych parafian zaangażowanych  
w  podejmowane  prace  i  działających   

WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII  

Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek podłogi 
pod twoje kolana i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w naszym koście-
le. Na stronie internetowej parafii  można w łatwy sposób przy-

czynić się do sfinansowania tej inwestycji. Tam też można śle-
dzić postęp prac za pomocą wizualizacji świątyni. Do tej pory 

udało nam się zebrać 49 376 zł. Bóg zapłać!  
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INTENCJE MSZALNE  

03.05 – 09.05 
 

Poniedziałek (03.05) 

godz. 7.00  

W intencji Róży św. Floriana  

godz. 9.00  

†Emilian Kawa- początek Mszy greg.  

godz. 10.30  

godz. 12.00  

W intencji Parafian 

godz. 16.00  

Dziękczynna w 18 r. urodzin Kacpra z prośbą 
o Boże błogosławieństwo  
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg.- od rodz. Koral 

Wtorek (04.05) 

1/ †Emilian Kawa- Msza św. greg. 

2 / †Tadeusz Mikulec- pracownicy Inwesty-
cji i Głównego Mechanika 

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg.- od rodziny Koral 

Środa (05.05) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do MB 
Częstochowskiej  

2 / †Emilian Kawa- Msza greg. 

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg.- od rodziny Koral 

Czwartek (06.05) 

1/ †Emilian Kawa- Msza greg. 

2 / †Tadeusz Mikulec- od rodziny Łabiszów 

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg.- od rodziny Koral 

Piątek (07.05)  

godz. 7.00 

1/ Dziękczynna w intencji Pawła   

godz. 18.00 

1/ †Emilian Kawa- Msza greg. 

2/ † Teresa Mikosz- od Marii i Edmunda 
Lis z Bratkowic 

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg.- od rodziny Koral 

Sobota (08.05) 

godz. 7.00 

1/ †Józef Kielar- od chrzestnego Bogdana z 
rodziną  

godz. 18.00 

1/ †Emilian Kawa- Msza greg. 

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg.- od rodziny Koral 

Niedziela (09.05) 

godz. 7.00  

†Andrzej, Maria, Wanda, Władysław i zmarli 
z rodziny  

godz. 9.00  

†Emilian Kawa- Msza św. greg. 

godz. 10.30  

†Tadeusz Mikulec- od Zespołu Prewencji   

godz. 12.00  

W intencji Parafian 

godz. 16.00  

†Stanisław Chorzępa  
Poza parafią  

†Krystyna Sum- Msza greg.- od rodziny Koral 

MAJ – MIESIĄC POŚWIĘCONY MARYI  
 Rozpoczynamy maj, a wraz z 
nim jedne z najpiękniejszych nabo-
żeństw ku czci Matki Bożej, tzw. ma-
jówki. Już od średniowiecza znany był 
zwyczaj przynoszenia właśnie w tym 
miesiącu przed oblicze Maryi świeżych 
polnych kwiatów, wianków i zdobienie 
nimi figur Najświętszej Rodzicielki.  W 
XVI wieku  św. Filip do tej tradycji 
dołączył śpiew dzieci, które gromadził 
przed obliczem Matki Bożej i zachęcał 
do duchowych ofiar i wyrzeczeń. Za 
największego apostoła nabożeństw 
majowych uważa się jezuitę, o. Muzza-
relli. W roku 1787 wydał on broszurkę,  
w której propagował nabożeństwo ma-
jowe. Co więcej rozesłał ją do wszyst-
kich biskupów Italii. W połowie XIX 
wieku nabożeństwo majowe przyjęło 
się we wszystkich prawie krajach.  
 Nabożeństwo to nierozerwalnie 
wiąże się z Litanią Loretańską. Po raz 

pierwszy ukazała się drukiem w XVI 
wieku. Na początku wezwań było 
mniej, potem 
zaś, z biegiem 
lat, dołączano 
kolejne. Tak 
również stało 
się w minio-
nym roku. 28 
sierpnia 2020 
roku Konfe-
rencja Episko-
patu Polski 
zatwierdziła 
tłumaczenie 
trzech no-
wych wezwań: „Matko miłosierdzia”, 
„Matko nadziei”, „Pociecho migran-
tów”. W obecnym kształcie Litania 
loretańska ma 55 wezwań do Matki 
Bożej. 

N. Sołtys  

WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII Ciąg dalszy... 
w grupach duszpasterskich i stowarzy-
szeniach; ale są i tacy, którzy ciągle 
stoją na uboczu. Na podkreślenie zasłu-
guje działalność Rady Parafialnej, Ak-
cji Katolickiej, Róż Różańcowych, 
Caritasu, grupy osób dorosłych podej-
mujących funkcję lektora w czasie li-
turgii, scholii dziecięcej, zespołu mu-
zycznego, redakcji gazetki parafialnej 
Miriam, Stowarzyszenia Przyjaciół 
WSD, LSO, KSM-u i Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Pandemia ograniczyła 
nieco działalność tych grup, ale liczy-
my, że po wakacjach sytuacja będzie 
powoli wracać do normy. 
 Wielkim wyzwaniem duszpa-
sterskim jest włączenie nowych miesz-
kańców w życie parafii. Są tacy, którzy 
każdego dnia uczestniczą w Eucharystii 
i innych nabożeństwach, ale są też  
i obojętni, którzy jakby zapomnieli  
o Bogu i życiu religijnym. Specyfiką 
naszej parafii jest to, że wiele nowych 
mieszkań jest przeznaczona na wyna-
jem, a ich lokatorzy zwykle nie chcą 
mieć wiele wspólnego z parafią. Widać 
to jasno w czasie wizyty duszpaster-
skiej, gdy w niektórych blokach przyj-
muje księdza około 20% mieszkańców. 
Nie brakuje tych, którzy szczerze ko-
chają Chrystusa, ale są również zagu-
bieni i przeżywający kryzys wiary.  
Z bólem serca trzeba zauważyć, że 
zwiększa się liczba małżeństw rozbi-
tych i żyjących w związkach niesakra-
mentalnych. Pewnym problemem dusz-
pasterskim jest także brak szkoły na 
terenie parafii utrudniający kontakt  
z dziećmi i rodzicami, ale mamy na-
dzieję, że sytuacja poprawi się po wy-
budowaniu szkoły. 
 Ks. Biskupie witamy cię w no-
wym kościele, jeszcze nie wykończo-
nym, ale już sprawiającym nam wiele 

radości. W tym miejscu chce bardzo 
podziękować Firmie Inżynieria, która 

wykonała stan surowy świątyni, wielu 
darczyńcom z parafii i z poza jej gra-
nic, parafiom wspierającym to dzieło, 
zwłaszcza z Dekanatu katedralnego, co 
czynię na ręce ks. Dziekana. Składam 
serdeczne Bóg zapłać wszystkim za 
każdą ofiarę, bezinteresownie wykona-
ną pracę przez wielu parafian, modli-
twę  
i ofiarowane cierpienie w tej intencji. 
 Najczcigodniejszy Arcypasterzu 
przez uroczyste wejście w progi naszej 
świątyni, witamy Cię serdecznie jako 
następcę Apostołów na kanonicznej 
wizytacji parafii. 
 Obejmij Swym sercem Pasterza 
całą naszą wspólnotę, wszystkie rodzi-
ny, dzieci i młodzież, samotnych, cho-
rych, zagubionych, obojętnych, oraz 
wikariusza Pawła i mnie – proboszcza 
tej parafii. Prowadź nas i nauczaj; 
umacniaj sakramentami świętymi  
i apostolskim błogosławieństwem. 

ks. prob. Tadeusz Pindara 


