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1. Dziś przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się 
czas spowiedzi wielkanocnej. 

2. W dniu dzisiejszym o godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie 
się spotkanie przed pielgrzymką do Gruzji i Armenii.  

3. W ubiegłą niedzielę odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej. 
Została podjęta decyzja o wykonaniu nowych ławek do kościoła. 
Nowe ławki pojawią się w świątyni za około pół roku w okolicy Świąt 
Bożego Narodzenia. Obok tego została poruszona sprawa pogrzebo-
wych intencji mszalnych. Zapadła decyzja, by z każdego pogrzebu 10 
intencji, od najbliższej rodziny były odprawiane w parafii, a reszta 
poza parafią. Ponieważ na dzień dzisiejszy mamy zajęte terminy 
do połowy marca przyszłego roku. Szczegóły znajdziemy w artykule, 
jaki znajduje się w gazetce MIRIAM. 

4. Jutro zakończenie nabożeństw majowych.   
5. W czerwcu odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana  

Jezusa po wieczornej Mszy św., a w niedzielę po Mszy św.  
o godz. 7.00. 

6. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 31.05, Święto Nawiedzenia NMP  
- we wtorek, 01.06,  wspomnienie św. Justyna, 
- w środę,02.06, Święto Poświecenia Kościoła Katedralnego  
w Rzeszowie, 
- w sobotę,05.06,  wspominamy św. Bonifacego. 

7. We środę po mszy św. nowenna  do MB Częstochowskiej, a po niej 
adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.  Zapraszamy 
do modlitwy. 

8. W czwartek (03.06) Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pań-
skiej – Boże Ciało. W tym roku proponujemy następujący prze-
bieg procesji eucharystycznej: ul. Koło,  następnie ul. Podmiejska, ul. 
Kwiatkowskiego do Domu Strażaka na ul. Strażackiej. O przygotowa-
nie ołtarzy prosimy okolicznych mieszkańców: I ołtarz-przy ul. Pod-
miejskiej koło p. Słotów, II ołtarz- przy ul. Kwiatkowskiego koło p. 
Mikułów, III ołtarz przy ul. Kwiatkowskiego koło p. Chorzępów i IV 
ołtarz przy Domu Strażaka. Udział w procesji jest wyrazem naszej 
wiary i miłości do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie 
oraz wdzięczności za Jego obecność wśród nas. Zapraszamy do udzia-
łu dzieci: dziewczynki sypiące kwiaty i chłopców do dzwonienia, 
Dzieci klas III w strojach z I Komunii św. Strażaków i wszystkich Pa-
rafian. Procesje będą się odbywać przez całą oktawę po Mszy św. wie-
czornej. W niedzielę (06.06) procesja po Mszy św. o godz. 12.00. 

9. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
Okazja do spowiedzi w I piątek od godz. 6.30 do 7.00 oraz od 17.00 
do 18.00. 

10.W I sobotę zapraszamy na różaniec wynagradzający Niepokala-
nemu Sercu Maryi za grzechy świata. Początek o godz. 17.15. Za-
kończy się udzieleniem Komunii Św. 

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 bloki: 139G, 
139H, 139I, 139J i 139K. 

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać ty-
godnik „Niedziela” w cenie 6 zł.  

o g ł o s z e n i a:  

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ    

Pokarm na drogę (życia) 
 

„Dana Mi jest wszelka władza  
w niebie i na ziemi” /Mt 28, 18/  

 

Z trudem przychodzi nam uznać, że 
możemy liczyć na Jezusa, bo On jest  
z nami. Raczej jesteśmy skłonni myśleć: 
wierz w Boga, ale licz na siebie. Jeżeli 
liczymy tylko na siebie, to nawet jeśli 
Pan Jezus uczyni coś w naszym życiu,  
to tego nie zauważymy - będziemy przy-
pisywać to sobie, albo tak zwanemu 
przypadkowi. A Jezus jest w naszym ży-
ciu i działa! 

W niedzielę, 23 maja, odbyło się spotka-
nie Rady Duszpasterskiej naszej parafii. 
Rada Duszpasterska to organ doradczy pro-
boszcza w kiero-
waniu parafią. 
Pierwszym tema-
tem ostatniego 
spotkania były 
bieżące sprawy 
duszpasterskie. 
Postanowiliśmy 
urządzić procesję 
Bożego Ciała tak, 
jak to było w poprzednich latach. Trasa te-
gorocznej procesji będzie przebiegać ulica-
mi. Koło, Podmiejskiej, Kwiatkowskiego  
i zakończy się  w Domu Strażaka na  
ul. Strażackiej. Wraz z opanowaniem  
pandemii powoli wracamy do normalności 
we wszystkich dziedzinach życia, także  
w religijnym wymiarze. Zachęcamy gorąco 
do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii 
przy  zachowaniu  

SPOTKANIE RADY  

DUSZPASTERSKIEJ 

Ciąg dalszy na stronie 2  

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

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową po-
sadzkę w naszym kościele. Na stronie 
internetowej parafii  można w łatwy spo-
sób przyczynić się do sfinansowania tej 
inwestycji. Tam też można śledzić postęp 
prac za pomocą wizualizacji świątyni.  
Do tej pory udało nam się zebrać:  
71 085 zł. Bóg zapłać!  



MIRIAM- Pismo Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie. Redakcja: ks. prob. T. Pindara, ks. P. Blat, K. Tobiasz, 
A. Tobiasz, D. Frańczak, N. Sołtys, P. Śpiewla, M. Frańczak, Zdjęcia: W. Chorzępa, ks. T. Pindara, archiwum parafialne.  
Telefony: Parafia: 177807103, Organista: 508207127, Email: mbczestochowska@rzeszow.opoka.org.pl  Konto bankowe  
parafii: ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, BP S.A. 55124017921111001011824388. Gazetka do użytku wewnętrznego. 

INTENCJE MSZALNE  

31.05 – 06.06 
 

Poniedziałek (31.05) 

1/ †Emilian Kawa- Msza greg.  

2 / †Teresa Mikosz- od Rafała  
i Dagmary 
Wtorek (01.06) 

1/ †Teresa Mikosz- od siostry 
Janiny 

2/ †Emilian Kawa- zakończenie 
Mszy św. greg.  

Poza parafią 

†Krystyna Sum- rozpoczęcie 
Mszy św. greg. od Dyrekcji i Fir-
my Koral  
Środa (02.06) 

1/ W intencji próśb i podzięko-
wań do MB Częstochowskiej  

2 / †Jan Cypryś- Msza św. greg. 

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 

Czwartek (03.06) Boże Ciało 

godz. 7.00  

†Jan Cypryś- Msza św. greg. 

Poza parafią  

†Krystyna Sum- Msza greg. 
godz. 9.00  

†Edytka Daniel- 10 rocz. śm 
godz. 10.30  

†Emilia, Stefan Mikuła  
godz. 12.00  

1/ W intencji Parafian 

2/ O łaskę odpuszczenia grzechów 
i wieczne zbawienie 
Piątek (04.06)  

1/ Dziękczynno- błagalna z in-
tencji rodziny Doniec   

2/ †Jan Cypryś- Msza św. greg. 

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Sobota (05.06) 

godz. 7.00 

1/ †Jan Cypryś- Msza św. greg. 
godz. 18.00 

1/ †Józef Kielar- od żony 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Niedziela (06.06) 

godz. 7.00  

Z Róży Matki Bożej Fatimskiej 
Poza parafią  

†Krystyna Sum- Msza greg. 

godz. 9.00  

†Józef Kielar- od córki Agnieszki 
z mężem 
godz. 10.30  

†Adam i zmarli rodzice 

godz. 12.00  

W intencji Parafiańskiej 

godz. 16.00  

†Jan Cypryś- Msza św. greg. 

WSKAZANIE X- SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI 
„Módl się za wszystkich, nawet za nie-
przyjaciół”. Dziś nie mówimy już 
„nienawiść” lecz hejt. Przemoc fizyczną 
zastąpił cyberbullying. W tym kontek-
ście słowa Prymasa sprzed pół wieku 
znowu nabierają niezwykłej aktualności: 
„Cóż mam uczynić? Tak bardzo pragnę 
zniżyć się do nóg wszystkich: znieważo-
nych i znieważających, i powiedzieć: 
przykazanie nowe ogłaszam Wam, aby-
ście się społecznie miłowali”. Mimo 
upływu lat, te kilka porad nie straciło w 
ogóle na swojej ważności. Szczególnie 
porada nr 10 jest dzisiaj ważna i aktual-
na. Prymas mówił, że „Czas to miłość!

(…) Całe nasze 
życie tyle jest war-
te, ile jest w nim 
miłości”. Pozosta-
je nam tylko za-
cząć już dziś żyć 
tym programem. 
Nigdy nie jest za 
późno i zawsze 
jest coś, co należy 
poprawić, zmienić, 
ulepszyć. Nawrócić się. Indywidualnie 
czy w szerszym sensie - wspólnoty ko-
ścielnej czy społecznej.  

opr. D. Frańczak  

SPOTKANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ. Ciąg dalszy…  
obowiązujących środków ostrożności 
(dezynfekcji rąk, noszenia maseczki  
i zachowaniu odległości). Przy wzrasta-
jącej liczbie osób zaszczepionych  
jest to coraz bardziej bezpieczne, a żad-
na  transmisja   nie zastąpi nam spotka-
nia z Chrystusem Eucharystycznym  
w świątyni. 
 Następnym tematem, jakim zajęła 
się Rada, był brak osoby pełniącej obo-
wiązki kościelnego oraz gospodyni. 
Zwłaszcza brak kościelnego jest uciążli-
wy  
dla nas wszystkich i dlatego zwracamy 
się z prośbą o poszukiwanie odpowied-
niej osoby.  
 Kolejnym poruszonym proble-
mem jest sytuacja, w której na rok do 
przodu są zajęte terminy intencji mszal-
nych. Wynika to z przyjmowania wielu 
intencji w czasie pogrzebu. Stąd wierni 
mają problem z zamówieniem intencji o 
zdrowie, szczęśliwą operację a także 
intencji dziękczynnej i w rocznicę 
śmierci bliskich. Dlatego od najbliższe-
go pogrzebu za zmarłą osobę będzie od-
prawionych 10 intencji w parafii, a resz-
ta zostanie odprawiona poza parafią. 
Terminy tych intencji zostaną podane 
zainteresowanym osobom i ogłoszone w 
parafii. Tak, jak to ma miejsce w przy-
padku mszy św. gregoriańskich za śp. 
Krystynę Sum. Zachęcamy także do łą-
czenia intencji, co staje się praktyką w 
wielu parafiach. Postanowiliśmy także 
nie odprawiać wszystkich mszy św. gre-
goriańskich.  
W parafii będą odprawione 10 pierw-
szych intencji, a reszta zostania ogłoszo-
na, ale zostaną odesłane. Mamy nadzie-
ję, że te konieczne ustalenia zostaną 
przyjęte przez parafian ze zrozumieniem 
i skrócą terminy zamawianych mszy św. 

 Ostatnim tematem było podsumo-
wanie prac przy upiększaniu świątyni 
oraz nowe ławki. Wszyscy byliśmy 
zgodni co do tego, że nowa posadzka 
jest bardzo ładna i doskonale wkompo-
nowuje się  
w wystrój kościoła. Mamy za sobą waż-
ny etap, ale już planujemy następny. 
Tym nowym zadaniem będzie zaprojek-
towanie i wykonanie nowych ławek oraz 
dwóch konfesjonałów. Już wkrótce po-
damy proponowany wzór ławek, które 
powinny być nie tylko wygodne, ale tak-
że ładne i dopasowane do całości. Jest to 
poważna inwestycja (przewidywany 
koszt to ponad 100 tysięcy zł.), której 
realizacja nastąpi za około pół roku. 
Wcześniej będą wykonane brakujące 
elementy ołtarza głównego i tabernaku-
lum. Wygląda na to, że nie zdążymy 
wykonać całości do odpustu, 26 sierpnia 

br. Ale nie wszystko zależy od nas. Mu-
simy pamiętać, że te prace są żmudne  
i wykonanie ich zajmuje wiele czasu.  
Na koniec pragnę serdeczne podzięko-
wać za dobrą współpracę i wsparcie Ra-
dzie Duszpasterskiej a Parafianom za 
zrozumienie i ofiary składane na upięk-
szenie naszej świątyni, mimo trwającej 
pandemii.  


