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o g ł o s z e n i a:
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
1. Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego.
2. W dniu dzisiejszym, w trzecią niedzielę miesiąca,
składka na spłacenie posadzki w kościele. W ostatnim miesiącu zebraliśmy na ten cel 30 910 zł. oraz
2500 zł od Parafii Św. Krzyża w Rzeszowie. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary składane
w kopertach na tacę, przesyłane na konto parafialne
oraz na zbiórkę w internecie odbywającej się pod hasłem: „Kup sobie kawałek podłogi na twoje kolana
i nogi”. Dziękujemy także rodzicom dzieci, które
przystąpiły do I Komunii św. za przekazanie na ten cel
620 zł. Jednocześnie wydatki wyniosły 45 360 zł.
3. Tydzień temu odbyła się Uroczystość I Komunii
Świętej. Po r az pier wszy w pełni uczestniczyło
w Eucharystii 14. dzieci. Składamy podziękowania
rodzicom oraz dzieciom za świadectwo wiary.
Dziękujemy także za przygotowanie tej uroczystości: panu Organiście, zespołowi muzycznemu, przygotowującym dekorację świątyni i wszystkim zaangażowanym.
4. Trwają nabożeństwa majowe. W tygodniu majówki
są po wieczornej Mszy św. a w sobotę o 17.30
i w niedzielę o godz. 15.30. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w tym pięknym
nabożeństwie w kościele lub w domu rodzinnym.
5. We środę majówka będzie połączona z nowenną do
MB Częstochowskiej a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.
6. W sobotę, 22 maja br., o godz. 10.00, w katedrze,
Biskup Rzeszowski wyświęci na kapłanów diakonów z naszej diecezji. Polecajmy naszej modlitwie
nowych kapłanów, którzy podejmą posługę w naszej
diecezji.
7. Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
i zakończenie okresu wielkanocnego.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie Rady Duszpasterskiej. Głównym tematem będą dalsze pr ace pr zy
kościele, a głównie wybór nowych ławek.
9. W dniach 01.08-08.08 ks. Paweł organizuje pielgrzymkę samolotową do Grecji śladami św. Pawła
Apostoła. Całkowity koszt to 3250 zł. J est jeszcze
kilka wolnych miejsc. Potrzebne jest świadectwo
szczepień. Bliższe informacje na stronie internetowej
na tablicy ogłoszeń i w zakrystii.
10.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 domki ) od nr 143 do 161A.
11.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

I KOMUNIA ŚWIĘTA

W dniu 9 maja , w naszym Kościele Parafialnym, odbyła
się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Do swego serca,
Jezusa przyjęło czternaścioro dzieci (osiem dziewczynek
i sześciu chłopców). W przededniu Uroczystości Komunijnych, dzieci po raz pierwszy, przystąpiły do sakramentu pokuty. W tym wyjątkowym dniu Msza Święta rozpoczęła się
o godzinie 13:30, przywitaniem Księdza Proboszcza i Błogosławieństwem rodziców. Dzieci mimo utrudnień związanych z pandemią i trwającymi pracami w Świątyni, sumiennie przygotowały się do aktywnego uczestnictwa. Również

Ksiądz Wikary stanął na wysokości zadania i starannie przygotował w tym trudnym czasie, nie tylko oprawę tego ważnego wydarzenia ale przede wszystkim serca rodziców
i dzieci - za co serdeczne Bóg Zapłać. Od samego wejścia
do kościoła, na twarzach dzieci dało się zauważyć nie
tylko skupienie ale również wielką Ciąg dalszy na stronie 2

„Kup sobie kawałek podłogi
pod twoje kolana i nogi…”
Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w naszym
kościele. Na stronie internetowej parafii można w łatwy
sposób przyczynić się do sfinansowania tej inwestycji.
Tam też można śledzić postęp prac za pomocą wizualizacji
świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać 61 186 zł. Bóg
zapłać!

Pokarm na drogę (życia)
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu!” /J 16, 15/
Jezus jest wciąż wśród nas obecny przez przepowiadanie, naukę, Ewangelię i Eucharystię, gdzie w sposób
szczególny jest wśród nas obecny namacalnie i realnie.
Mamy wielkie możliwości głoszenia Jego samego poprzez
sprawowanie sakramentów, ale też głoszenia jak bardzo
dla nas jest ważne osobiste spotkanie z Nim samym w słowie i codzienności.

I KOMUNIA ŚWIĘTA. Ciąg dalszy…
radość w oczach. Powodów do radości
w tym dniu było wiele. Z pomocą Opatrzności Bożej udało się ukończyć posadzkę
a piękna pogoda dodatkowo uświetniła tę
ważną w życiu chwile. Podczas Mszy
Świętej nie zabrakło przepięknego śpiewu,
któremu towarzyszył akompaniament gitarowym Pani Eweliny - za co rodzice i dzieci składają serdeczne Bóg Zapłać. Również
Pani Dorota, włożyła wiele pracy i serca
w przygotowanie oraz upiększenie Domu
Bożego na dzień Komunii i Biały Tydzień.
Niech Bóg Jej Błogosławi i doda sił w swojej codziennej posłudze.
Uczucia jakie towarzyszyły dzieciom
w momencie przyjęcia Ciała Chrystusa
zostały przez nich poniżej opisane. Pozostałe wspomnienia na Facebooku parafii:
Aleksander: Pr zed I Komunią Św. rodzice robili porządki w domu. Zapytałem: Po
co takie sprzątanie? A oni odpowiedzieli
mi, że w niedzielę po mszy komunijnej
przyjdzie ze mną do domu wyjątkowy
Gość, że przyniosę Go w sercu. Odpowiedziałem: Pan Jezus! Teraz od dnia mojej
I Komunii Św. wiem, że Pan Jezus jest ze
mną zawsze i wszędzie. A gdy wieczorem
w niedzielę poszedłem z mamą na spacer,
powiedziała mi, że ten dzień zapamiętam
na całe życie, bo był wyjątkowy - moje
pierwsze spotkanie z Jezusem.
Marika: Pier wszą Komunię Świętą pr zeżyłam w bardzo radosnym i szczęśliwym
nastroju. Nie mogłam się doczekać tego
dnia gdy przyjmę Pana Jezusa. Gdy przyszedł do mojego serca to poczułam ogromne szczęście. Był to dla mnie najszczęśliwszy dzień jaki przeżyłam do tej pory.
Marysia: Gdy pr zyjmowałam Pana
Jezusa do swojego serca czułam radość
i szczęście, że mogłam w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej. Dzień Pierwszej
Komunii Świętej był dla mnie wyjątkowy,

spędziłam
go
w gronie najbliższych, który cieszyli się, że mogłam tak jak oni
wiele lat temu
przyjąć Jezusa do
swojego serca.
Janek:
Dzień
Pierwszej Komunii Świętej był dla
mnie wyjątkowy
i piękny . Od rana
nie mogłem się
doczekać , kiedy
przyjmę Pana Jezusa do serca. Czułem radość, kiedy
nadeszła ta chwila.
Cieszyłem się też,
że jest ze mną moja rodzina.
Wojtek: Gdy miałem przystąpić do
mojej I Komunii
Świętej trochę się
obawiałem spowiedzi.
Rodzicom
mówiłem,
że
wszystko pamiętam i swoje grzeszki wyrecytuję śpiewająco, ale jednak
się bałem. Udało
mi się i jakoś mi
poszło. Na próbach
trochę się kręciliśmy i nie mogliśmy
zapamiętać
poszczególnych wystąpień i zapewne
ksiądz dostał od nas trochę w kość. Komunia była najpiękniejszym prezentem.
J. Żuczek

WSKAZANIE VIII- SPOŁECZNA KRUCJATA
MIŁOŚCI
"Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej
pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z
pracy drugich" - tak brzmi VIII wskazanie
Społecznej Krucjaty Miłości. To niezmiernie ważny element w nauczaniu prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Jej istotą było odrodzenie moralne otaczającego świata poprzez przemianę nas samych. Samo wzkazanie Kardynał Wyszyński tlumaczy nam
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
zależnej
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?"

INTENCJE MSZALNE
17.05 – 23.05
Poniedziałek (17.05)
1/ †Emilian Kawa- Msza św. greg.
2/ †Tadeusz Mikulec- od rodziny
Pudłów
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.- od
rodz. Koral
Wtorek (18.05)
1/ †Emilian Kawa- Msza św. greg.
2/ †Tadeusz Mikulec- od uczestników pogrzebu
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.- od
rodz. Koral
Środa (19.05)
1/ W intencji próśb i podziękowań
do MB Częstochowskiej
2 / †Emilian Kawa- Msza św. greg.
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.- od
rodz. Koral
Czwartek (20.05)
1/ †Emilian Kawa- Msza św. greg.
2/ †Tadeusz Mikulec- od uczestników pogrzebu
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.- od
rodz. Koral
Piątek (21.05)
1/ †Emilian Kawa- Msza św. greg.
2/ †Tadeusz Mikulec- od uczestników pogrzebu
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.- od
rodz. Koral
Sobota (22.05)
godz. 7.00
1/ †Józef Kielar- od siostrzeńca
Zdzisława
godz. 18.00
1/ †Maria Hamerla- od córek i mamy
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.- od
rodz. Koral
Niedziela (23.05)
godz. 7.00
†Helena Płonka- od córek i synów
Poza parafią
†Krystyna Sum- Msza greg.
godz. 9.00
†Emilian Kawa- Msza św. greg.
godz. 10.30
†Małgorzata Sarzyński- 3 r. śmierci
godz. 12.00
W intencji Parafiańskiej
godz. 16.00
Dziękczynno-błagalna w 3 rocznicę
ślubu Joanny i Jacka

D. Frańczak
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