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Słowo księdza 
proboszcza
Drodzy Parafianie i Goście!
Tradycją stało się, że w dzień na-

szego Odpustu Parafialnego, trafia 
do Waszych rąk pierwszy w tym roku 
świąteczny numer gazetki Miriam. W 
obecnym roku przeżywamy 15-lecie 
naszej parafii. Nasza Parafia została 
utworzona 26 sierpnia 2006 r. przez 
ówczesnego Biskupa Ordynariusza 
Kazimierza Górnego. Jego obecność 
na tej Uroczystości Odpustowej to 
niejako podsumowanie tych 15 lat 
funkcjonowania Parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej w Rzeszowie. Wiele 
wydarzyło się w tym czasie, tak w ży-
ciu wspólnoty, jak i w życiu poszcze-
gólnych Parafian. W ostatnim czasie 
takim ważnym wydarzeniem była wi-
zytacja kanoniczna parafii, której do-
konał ks. bp Ordynariusz Jan Wątroba 
w niedzielę 25 kwietnia br. Na pewno 
nasza Parafia okrzepła, rozrosła się 
i zjednoczyła wokół wspólnych za-
dań: najpierw była to budowa domu 
parafialnego, a obecnie wznoszenie 
nowej świątyni. Nowy Dom Boży staje 
się coraz piękniejszy i to nas cieszy, 
i mobilizuje do dalszych prac. Więcej 
na ten temat znajdziemy w artykule 
pt.: „Budujemy Dom Boży”. Jestem 
przekonany, że wszyscy mamy za co 
dziękować Bogu oraz naszej Patronce 
Matce Bożej Częstochowskiej. 

Ta Boża opieka jest widoczna tak-
że w czasie panującej pandemii koro-
nowirusa. Mimo panujących ograni-
czeń wraz z ks. Pawłem staraliśmy się 
na miarę naszych możliwości tak or-
ganizować życie duszpasterskie, aby 
mogła z niego skorzystać jak najwięk-
sza ilość wiernych. Stąd transmisje 
niedzielnej mszy św. o godz. 9.00 oraz 
wprowadzenie w sobotę o godz. 18.00 
niedzielnej liturgii. Wielu Parafian w 
tym okresie dało wspaniałe świadec-
two swojej wiary i przynależności do 
Kościoła oraz odpowiedzialności za 
finanse wspólnoty. Za co jestem im 
bardzo wdzięczny.

Nadal w naszej świątyni obowią-
zuje zasłanianie nosa i ust. W miarę 
możliwości zachowajmy także od-
powiedni dystans. Proszę także o 
dezynfekcję rąk przed wejściem do 
świątyni. Kościół jest systematycz-
nie wietrzony za pomocą wentylacji, 
która tłoczy świeże powietrze do ko-
ścioła, a osobny wyciąg zabiera to 
wilgotne i najbardziej nagrzane spod 
sufitu. Wszystko to sprawia, że możli-
wość zarażenia się w kościele nie jest 
większa od naszego wyjścia do skle-
pu czy do urzędu. Poza tym możemy 
także uczestniczyć na zewnątrz ko-
ścioła, ponieważ plac jest nagłośnio-
ny. Zachęcamy także do szczepień, co 
znacznie zmniejsza ryzyko zarażenia 
siebie i innych. 

Wkrótce przed nami ważne wyda-
rzenie dla Kościoła w Polsce. Mam na 
myśli beatyfikację Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety 
Róży Czackiej, która odbędzie się w 
Warszawie w niedzielę 12 września 
br. Ze względu na obecną sytuację 
epidemiologiczną w uroczystości we-
zmą udział tylko delegacje z poszcze-
gólnych diecezji. Natomiast wszyscy 
możemy uczestniczyć w tym wyda-
rzeniu poprzez transmisję telewizyjną 
lub radiową. Gorąco do tego zachę-
cam. Ponieważ Prymas Polski, Kar-
dynał Stefan Wyszyński ma ogromne 
zasługi dla Kościoła w Polsce i naszej 
Ojczyzny. Przeprowadził zwycięsko 
Kościół przez trudne czasy komuni-
stycznych represji i prób podporząd-
kowania sobie ludzi Kościoła. Jego 
niezłomna wiara stała się inspiracją 
dla przyszłego Papieża Polaka Karola 
Wojtyły. Wszyscy wobec Niego mamy 
wielki dług wdzięczności.

Końcowe dni sierpnia to trady-
cyjnie czas, gdy większość powraca 
z wakacyjnych wyjazdów i urlopów. 
Wszyscy przygotowujemy się do roz-
poczęcia nowego roku szkolnego i 
katechetycznego. Mamy nadzieję, 
że będzie on miał zwykły przebieg 
i nie będzie potrzeby sięgania po 
zdalne nauczanie. W naszym dusz-
pasterstwie planujemy od września 
powrócić do niedzielnych Mszy św. 
z udziałem dzieci o godz. 10.30. Za-
praszamy na nie dzieci wraz z rodzi-
cami. Wznawiamy także spotkania 
scholii dziecięcej, Liturgicznej Służby 
Ołtarza, Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży oraz Akcji Katolickiej. Będą 
się one odbywać w domu parafialnym 
w dużej sali przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego. W imieniu swoim i ks. 
Pawła serdecznie zapraszam do włą-
czenia się w ich działalność nowych 

osób, szczególnie dotyczy to ostatnio 
zamieszkałych Parafian.

Jak wiemy, na terenie naszej para-
fii nie ma jeszcze szkoły podstawowej, 
jest w budowie, a dzieci uczęszczają 
do różnych szkół w Rzeszowie. Jed-
nak zgodnie z zarządzeniem Księdza 
Biskupa Ordynariusza, dzieci przygo-
towują się do I Komunii św. z klasą w 
szkole, ale przyjmują po raz pierwszy 
Pana Jezusa w swojej parafii. Dlate-
go przed nowym rokiem szkolnym 
przypominam, że I Komunia Św. w 
naszym kościele odbywa się w dru-
gą niedzielę maja. W bieżącym roku 
szkolnym będzie to niedziela 8 maja 
2022 r.  We wrześniu rozpoczynamy 
spotkania przygotowujące dzieci klas 
III do przyjęcia I Komunii Św. Takie 
spotkania odbywają się zwykle w 
trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. 
o godz. 10.30. Już teraz zapraszam 
rodziców i dzieci klas III do aktyw-
nego przygotowania się do tej ważnej 
dla całej rodziny uroczystości. Bliższe 
informacje zostaną podane wkrótce w 
czasie ogłoszeń. 

Podobnie sytuacja wygląda z przy-
gotowaniem młodzieży do sakramen-
tu dojrzałości chrześcijańskiej, czyli 
bierzmowania. Zgodnie z zarządze-
niem Księdza Biskupa oni także swo-
je przygotowanie mają we wspólnocie 
parafialnej, niezależnie od szkoły do 
której uczęszczają. Dodam tylko, że 
dla mnie proboszcza jest to często 
pierwsza okazja, by poznać młodych 
parafian.  Oni wkrótce zapukają do 
kancelarii po zaświadczenie, że są 
praktykującymi katolikami, gdy zo-
staną poproszeni o pełnienie funkcji 
rodzica chrzestnego. I wówczas jest 
bardzo niezręczna sytuacja, gdy wi-
dzę kogoś po raz pierwszy, a mam po-
twierdzić, że ta osoba jest wierzącym 
i praktykującym katolikiem. Aby tego 
uniknąć najlepiej przygotowywać się 
do przyjęcia bierzmowania w swojej 
parafii. Od września swoje spotkania 
będą kontynuować uczniowie klas 
VIII szkoły podstawowej. Natomiast 
uczniowie klas VII będą mogli się za-
pisać i rozpocząć swoje przygotowa-
nie. Data pierwszego spotkania zosta-
nie podana na ogłoszeniach duszpa-
sterskich.

Na koniec w dniu Odpustu odda-
jemy się wszyscy pod opiekę naszej 
Patronki. Niechaj Matka Boża Czę-
stochowska Nas strzeże, zachowa w 
zdrowiu i wyprasza potrzebne łaski 
od swego Syna. 

Wasz Duszpasterz
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KALENDARIUM

W Uroczystość Matki Bożej 
Częstochowskiej, kiedy nasza 
wspólnota parafialna obchodzi 
odpust (26 sierpnia 2021r.), na 
Mszy świętej o godz. 18:00 pierw-
szy Biskup Rzeszowski Kazimierz 
Górny, poświęcił nowy obraz św. 
Józefa. Został on ufundowany 
przez jednego księdza zaprzyjaź-
nionego z naszą parafią, za co 
składamy serdeczne podziękowa-
nia. Poświęcenie obrazu św. Patro-
na Kościoła, wpisało się w obcho-
du Roku Świętego Józefa.  

Papież Franciszek ogłaszając 
Rok św. Józefa chciał wyraźniej 
podkreślić jego centralną rolę w 
historii zbawienia i troskę o Ko-
ściół. Abyśmy przez modlitwę za 
jego wstawiennictwem uzyskiwa-
li odpusty i łaski, które pozwolą 
nam doświadczyć, jak niezwykłą 
moc ma ten święty. Sam pomysł 
ogłoszenia Roku św. Józefa zro-
dził się w trudnym czasie kryzysu 
wywołanego pandemią i jest we-
zwaniem dla wszystkich do szcze-
rego nawrócenia. 

Świat i Kościół przeżywają 
bolesny czas. Dość wymienić 
kryzys wywołany pandemią, ale 
warto też pamiętać o nieustannych 
atakach na ludzkie życie (aborcja, 
eutanazja, ideologia gender), 
rozprzestrzenianiu się ideologii 
uderzającej w podstawy cywilizacji 
opartej na podstawowej komórce, 
jaką jest rodzina zbudowana na 
związku mężczyzny i kobiety. 
Obecne czasy naznaczone są 
kolejnymi wojnami, konfliktem 
kultur, postępującym ubóstwem, 
brakiem braterstwa, a także 
kryzysem ojcostwa.

Dlatego wydaje się, że w świe-
cie naznaczonym kryzysem wia-
ry w Boga, kruchością, której 
doświadczają rodziny i różnego 
rodzaju formami ubóstwa, wsta-
wiennictwo Józefa pomoże nam 
odnowić ducha wiary i budować 

9 styCZnia – Pogrzeb Pana 
kościelnego – śp. E. Woźniaka 
13 styCZnia – Wieczór 
Uwielbienia poświęcony naszej 
przynależności do Kościoła
24 styCZnia – Poświęcenie 
i wręczenie książeczek dzieciom 
przygotowującym się do 
Pierwszej Komunii Świętej
31 styCZnia – Poświęcenie 
i wręczenie modlitewników 
kandydatom do bierzmowania 
z klas VII 
10 lUty – Wieczór Uwielbienia 
poświęcony modlitwie za Kościół 
Powszechny 
Wielki Post – Droga krzyżowa 
dla dorosłych odbywała się 
w piątki o 17.30 oraz o 20.00, 
dla dzieci w czwartki o 17.15. 
Nabożeństwa Gorzkich Żali wraz 
z kazaniem pasyjnym odprawiane 
były w niedzielę o 15.15. Akcja 
Katolicka prowadziła Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego o 15.00
19-21 lUty – Rekolekcje 
Wielkopostne prowadzone przez 
ks. Tomasza Nowaka 
20 lUty – Poświęcenie 
i wręczenie krzyży dla kandydatów 
do bierzmowania z klas VIII 
17 MarCa – Wieczór Uwielbienia 
poświęcony św. Józefowi
26 MarCa – Droga Krzyżowa 
ulicami parafii 
1-4 kWietnia – Triduum Paschalne
19 kWietnia – Rozpoczęcie prac 
przy nowej posadzce 
25 kWietnia – Wizytacja 
kanoniczna Ks. Bp Jana Wątroby. 
W trakcie wizytacji na Mszy św. 
o 16.00 Biskup Ordynariusz 
udzielił Sakramentu Bierzmowania  
młodzieży naszej parafii
9 Maja – Pierwsza Komunia Św. 
27 Maja – Wieczór Uwielbienia 
w ramach Adoracji Diecezjalnej 
3 CZerWCa – Boże Ciało 
13 CZerWCa – Nabożeństwo 
Fatimskie współorganizowane 
przez naszą parafię w Katedrze 
Rzeszowskiej o 19.00
26 sierPnia – Odpust parafialny. 
Uroczysta Msza św. o 18.00 pod 
przew. Ks. Bpa K. Górnego

opr. ks. Paweł Blat

on WaM 
doPoMoże
poświęcenie obrazu 
św. Józefa

świat bardziej sprawiedliwy i 
braterski. Sam papież Franciszek 
przypominał nam o wielkiej mocy 
opiekuna Jezusa: „Od ponad 40 lat 
codziennie odmawiam modlitwę, 
którą znalazłem w starym fran-
cuskim modlitewniku. Mówi o św. 
Józefie, którego moc wie, jak uczy-
nić rzeczy niemożliwe możliwymi. 
Nigdy mi niczego nie odmówił”. 
Na swym biurku papież Franci-
szek trzyma figurkę śpiącego św. 
Józefa. Wieczorami wkłada pod 
nią karteczki z imionami osób, za 
które się modli, i intencjami, które 
szczególnie leżą mu na sercu.

Prymat kontemplacji nad dzia-
łaniem, to pierwszy z powodów 
dla których pragniemy św. Józefa 
umiejscowić w naszej świątyni i 
w naszym życiu z wiary. Drugi, to 
fakt, że podobnie jak Józef ofiar-
nie troszczył się o bezpieczeństwo 
swojej Rodziny, tak również dziś 
może orędować za nami w trosce 
o bezpieczeństwo naszych rodzin 
i naszej parafialnej rodziny. Trze-
ci powód dla którego św. Józef 
ma być naszym orędownikiem u 
Boga, można ująć w zdaniu: ten, 
który – pomimo trudnych okolicz-
ności – tak precyzyjnie rozpoznał 
w swym życiu drogi zbawienia, 
może pomagać nam tak, byśmy 
i my potrafili je odkrywać i nimi 
kroczyć. 

Ks. Paweł Blat 
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12 września 2021 roku, w 
Świątyni Opatrzności Bożej w 
Warszawie odbędzie się beatyfi-
kacja kard. Stefana Wyszyńskie-
go i matki Elżbiety Róży Czackiej.  
W Bożych planach nigdy nie ma 
przypadków – podobnie dzieje się 
i teraz, gdyż, choć bardzo różni, 
łączyło ich wiele – wzajemnie się 
inspirowali.

Róża Czacka urodziła się 22 
października 1876 roku w Białej 
Cerkwii, czyli 25 lat przed naro-
dzinami Stefana Wyszyńskiego. 
Oboje pochodzili z wielodzietnych 
rodzin, oboje wychowywani w du-
chu wiary. Kard. Wyszyński wspo-
minał, że tradycją w jego domu ro-
dzinnym był codzienny, wieczorny 
różaniec, do którego jednak nie 
był skłonny poprzez ból kolan, 
który od dziecka mu towarzyszył, 
a później problemy z płucami. 
Róża zaś, także od dziecka cier-
piała – miała coraz słabszy wzrok 
i pomimo wielu operacji, utraciła 
go zupełnie w wieku 22 lat. Moż-
na by pomyśleć, że już ten, zdro-
wotny aspekt życia połączył tę 
dwójkę w drodze do świętości. To 
jednak był dopiero początek. 

Pomimo utraty wzroku, Róża 
Czacka dużo podróżowała po Eu-
ropie, nauczyła się alfabetu Bra-
ille’a, a także założyła Towarzy-
stwo Opieki nad Ociemniałymi 
(1911), które stworzyło szkołę 
powszechną, bibliotekę brajllow-
ską i prowadziło patronat nad 
niewidomymi i ich rodzinami. 
Niedługo potem, Róża przyję-
ła habit franciszkanek i w 1917 
roku złożyła śluby wieczyste w III 
Zakonie św. Franciszka. Jednocze-
śnie marzyła o założeniu nowego 
zgromadzenia, którego celem 
byłaby opieka i pomoc ludziom 
niewidomym. Zrealizowała to 
marzenie rok później zakładając 
Zgromadzenie Sióstr Franciszka-
nek Służebnic Krzyża. Jego chary-
zmatem stała się służba ludziom 
niewidomym i wynagradzanie 
za duchową ślepotę świata. 

Kilka lat później Zgromadzenie 

WZAJEMNA INSPIRACJA 

W sŁUżBie BogU i CZŁoWiekoWi

otrzymało w darowiźnie ziemię w 
Laskach, na której  matka Elżbie-
ta (imię zakonne) rozpoczęła bu-
dowę zakładu dla niewidomych, 
który w przyszłości stał się miej-
scem, gdzie niewidomi mogli zdo-
być wykształcenie podstawowe 
i zawodowe dające im niezależ-
ność finansową i przywracające 
ludzką godność. Co więcej - Laski 
stały się ośrodkiem duchowo-
ści franciszkańskiej, przyciągały 
ludzi poszukujących; wreszcie 
były miejscem, gdzie cierpienie 
spowodowane brakiem wzroku, 
przyjmowane było z męstwem i 
pogodą; gdzie na równych pra-
wach współpracują ze sobą osoby 
niewidome, pracownicy świeccy i 
siostry zakonne.

I właśnie tam, w Laskach, 
matka Elżbieta Czacka poznała 
w 1926 roku 25-letniego ks. Wy-
szyńskiego. Połączyła ich postać 
ks. Korniłowicza – opiekuna Zgro-
madzenia, współtwórcy dzieła 
w Laskach, niezwykle ciepłego i 

dobrego człowieka. To pierwsze 
spotkanie matki Elżbiety i ks. 
Stefana zaowocowało wspania-
łą przyjaźnią. Choć przyszły Pry-
mas Polski był połowę młodszy od 
matki Czackiej, z czasem, pozna-
je niezwykłą siłę tej niewidomej 
kobiety. Oboje stają się dla sie-
bie inspiracją w czynieniu dobra 
i służbie drugiemu człowiekowi.  
Ks. Wyszyński zostaje kapelanem 
Armii Krajowej, poznaje świat nie-
widomych, a także pomaga mat-
ce Elżbiecie w pisaniu Konstytu-
cji Zgromadzenia. Są dla siebie 
wsparciem modlitewnym i służą 
wzajemną radą i troską; wymienili 
ponad 65 listów. Kardynał modlił 
się przy konającej Matce i wygłosił 
homilię na jej pogrzebie. 

Oboje zmarli w opinii świętości 
– matka Elżbieta Czacka 15 maja 
1961 r., kard. Stefan Wyszyński 
28 maja 1981 - dwoje niesamowi-
tych ludzi, których połączyła mi-
łość do Boga i drugiego człowieka. 

Natalia Sołtys 
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Biskup Rzeszowski Kazimierz 
Górny erygując w sierpniu 2006 r. na-
szą parafię ustanowił jej patronką MB 
Częstochowską. Na kościół parafialny 
wyznaczona została dotychczasowa 
kaplica dojazdowa. Drabinianka pra-
gnęła swojego kościoła. Pierwsze 
budowlane zamierzenia przerwała II 
wojna światowa. Starania te zostały 
ponownie podjęte przez mieszkańców 
naszej dzielnicy w latach 60 i 70 ub. 
wieku. Kiedy uzyskano pozwolenie na 
budowę, z ważnych przyczyn (rozpo-
częła się budowa osiedla Nowe Mia-
sto), przy ofiarnej pracy mieszkańców 
Drabinianki powstał kościół Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa tj. obecna 
Katedra Rzeszowska. 

Dojazdowa kaplica z inicjatywy 
ks. S. Maca proboszcza parafii NSPJ 
została wybudowana przez miesz-
kańców Drabinianki w roku 1989 w 
czasie zaledwie 100 dni. Poświęco-
na została przez bpa ordynariusza 
przemyskiego Ignacego Tokarczuka 4 
sierpnia 1990 r. Ks. biskup jednocze-
śnie zapowiedział pobyt papieża Jana 
Pawła II przy kościele NSPJ, wypowia-
dając zdanie: „za to, że zawsze byli-
ście ze mną, za wasz trud wybudowa-
nia dwóch kościołów, postanowiłem, 
że przy waszym kościele NSPJ będzie 
w Rzeszowie Papież”. A nastąpiło to 2 
czerwca 1991 r. W ołtarzach naszych 
świątyń: tej małej kaplicy i w nowym 
kościele króluje oblicze Jasnogórskiej 
Pani – Matki Bożej Częstochowskiej.
Czarna Madonna jest największym du-
chowym skarbem Jasnej Góry. Przed 
tym Obrazem dokonują się liczne cuda 
i uzdrowienia zapisane w klasztornych 
archiwach, o których świadczą też 
niezliczone wota. Szczególną pamiątką 
jest ofiarowany przez Papieża Polaka 
pas przestrzelony w czasie zamachu na 
placu św. Piotra w maju 1981 r. 

Według pobożnej legendy obraz 
został namalowany przez św. Łukasza 
Ewangelistę na desce ze stołu przy 
którym zasiadała Święta Rodzina. 
Jednak uważa się, że powstał później, 
prawdopodobnie w VI w. Przez Kon-
stantynopol przywędrował na Ruś. W 
1382 r. książę opolski Władysław wi-
dząc zagrożenie ze strony pogańskich 
plemion tatarskich, postanowił zabrać 
Obraz do Opola. W czasie tej podróży 
jego orszak zatrzymał się pod Jasną 
Górą i dalej nie mógł już ruszyć. Ksią-
żę odebrał to jako wolę Matki Bożej 
i pozostawił go pod opieką O. Pauli-
nów na jasnogórskim wzgórzu. Obraz 

przedstawia Najświętszą Maryję Pan-
nę w postawie stojącej w półpostaci z 
Dzieciątkiem na ręku. Obie postacie 
emanują powagą i zamyśleniem. Na 
prawym policzku Maryi wyraźnie wi-
dać dwie rysy, inne pozostają mniej 
wyraźne. Rany te są również ranami 
symbolicznymi, przez które Matka 
Boża przez wieki utożsamia się z lo-
sami polskiego narodu. Dzieciątko 
spoczywa na lewym ramieniu Maryi, 
w lewej ręce trzyma księgę a prawą 
unosi do błogosławieństwa. Wokół 
głów obu postaci widnieją złocone 
nimby, które wyraźnie kontrastują z 
ciemnymi twarzami świętych postaci. 
W 1430 r. z jasnogórskiej kaplicy zra-
bowano kosztowności, niszcząc Obraz 
cięciami miecza. Jego odnowę nadzo-
rował król Władysław Jagiełło z żoną 
św. Jadwigą. 

Od początku Obraz zasłynął cudami 
i przyciąga rzesze pielgrzymów z Polski 
i całego świata. W roku 1717 Cudowny 
Obraz został po raz pierwszy korono-
wany koronami królewskimi, a 300-le-
cie tej uroczystości upamiętnia witraż 
w naszej świątyni. Matce Bożej Często-
chowskiej zawdzięczamy zatrzymanie 
potopu szwedzkiego i zwycięstwo nad 
Armią Sowiecką w Bitwie Warszawskiej 
w roku 1920 nazwanej Cudem nad Wi-
słą. Król Jan Kazimierz w roku 1656 
ogłosił Matkę  Bożą  Królową Polski, a 
miało to miejsce w Katedrze. Zaborcy, 
a następnie komunistyczne władze, z 
całą determinacją zwalczali kult Matki 
Bożej w Polsce. W latach 50. ubiegłego 
wieku więziono prymasa Wyszyńskie-
go. Napisane przez niego w Komańczy 
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 
26 sierpnia 1956 r. odczytał przew. 
Episkopatu Polski. Na fotelu przezna-
czonym dla Prymasa Polski położono 
biało-czerwone róże. Uniemożliwiono 
przybycie papieża Pawła VI do Polski 
na obchody 1000-lecia Chrztu Polski. W 
latach 60. ówczesne władze „zaaresz-
towały” kopię Obrazu MB Częstochow-
skiej, chcąc zatrzymać pielgrzymowa-
nie  jasnogórskiego wizerunku po Pol-
sce. Do części polskich parafii, a w tym 
do  Rzeszowa, trafiły już tylko ramy, i 
tak gromadząc tysiące wiernych. Jan 
Paweł II w czasie I pielgrzymki (w 1979 
r.) do Ojczyzny na Jasnej Górze powie-
dział: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”, 
a do prymasa Stefana  Wyszyńskiego: 
„nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego 
Papieża Polaka, gdyby nie było Jasnej 
Góry i tego całego okresu dziejów Ko-
ścioła w Ojczyźnie naszej, które zwią-

zane są z Twoim prymasowskim posłu-
giwaniem”.

Polacy kochają swoją Jasnogórską 
Królową Polski i Matkę Kościoła. Na 
Jasną Górę przybywają wielkie rze-
sze pielgrzymów z Polski i z całego 
świata, oddając Jej cześć, przynosząc 
prośby i podziękowania.  Również na 
nasz odpust przybywają do nas  piel-
grzymi z innych parafii, aby przed Jej 
Wizerunkiem modlić się w Jej święto. 
Przybywał też do nas  ks. infułat Sta-
nisław Mac, który bardzo często cele-
brował Mszę św. i głosił Słowo Boże. 
Przed rokiem z okazji 60-lecia kapłań-
stwa parafianie ofiarowali zasłużone-
mu ks. Infułatowi miniaturową ikonę 
naszej Patronki. Nie przypuszczali-
śmy, że ubiegłoroczny pobyt w naszej 
świątyni będzie jego ostatnim poby-
tem wśród nas i jeszcze raz szczegól-
nego wydźwięku nabierają słowa ks. 
poety: „spieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą”.

W naszej parafialnej świąty-
ni przed Jej Cudownym Obliczem w 
każdą środę modlimy się w nowennie 
do Naszej Patronki, dziękując za  
opiekę, prosząc o wstawiennictwo i 
wszelkie łaski. W Jej obecności nasz 
ks. proboszcz składa podziękowania 
dla darczyńców, fundatorów i tym 
wszystkim, którzy modlitwą i żmud-
ną pracą przyczyniają się, aby nasza 
świątynia była Domem Matki Bożej 
Częstochowskiej. Matko Boża Często-
chowska, Bogarodzico, Nasza Patron-
ko otaczaj nas Swoją Macierzyńską 
opieką. Bądź naszą Orędowniczką i 
Pocieszycielką. Osłaniaj nas i nasze 
rodziny przed złem i zepsuciem, i pro-
wadź nas do Swego Syna. Błogosław 
naszym Kapłanom i naszej wolnej Oj-
czyźnie.  

opr. K i A Tobiaszowie

CUdoWny oBraZ 
Matki Bożej CZĘstoCHoWskiej

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
ze starej kaplicy
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W tym roku po raz czwarty 
Uroczystość  Odpustową  sprawu-
jemy w nowym kościele. Za każ-
dym razem czynimy to w świą-
tyni, która jest bardziej okazała 
i piękna. Widać to na przestrze-
ni ostatniego roku. Dokładnie w 
numerze odpustowym w 2020 r. 
przedstawiamy projekt wnętrza 
kościoła wykonany przez p. Mar-
cina Szczepaniaka. Przypadł on 
do gustu nie tylko znawcom te-
matu, ale także Parafianom i Go-
ściom, którzy nawiedzali naszą 
świątynię. Rok temu pisałem, że 
„jego realizacja to nasze główne 
zadanie na najbliższe lata”. 

Wybuch pandemii koronowi-
rusa postawił pod znakiem zapy-
tania te nasze ambitne plany. Za-
stanawialiśmy się wspólnie z Radą 
Parafialną, czy nie wstrzymać prac 
w tym trudnym okresie. Jednak po 
dyskusji powzięliśmy odważną de-
cyzję, by kontynuować realizację 
projektu wnętrza, a nawet ją przy-
śpieszyć. Jesienią 2020 r. został 
wykonany ołtarz soborowy, am-
bona, chrzcielnica, podstawa pod 
paschał i miejsce przewodniczenia 
oraz nowy obraz, a właściwie iko-
na, Matki Bożej Częstochowskiej. 
W tym okresie znaleźli się Dar-
czyńcy, którzy sfinansowali wyko-
nanie ołtarzy bocznych: Jezusa Mi-
łosiernego i św. Jana Pawła II. Na 
spotkaniu Rady Parafialnej został 
wybrany projekt i zapadła decyzja 
o wykonaniu granitowej posadzki 
w całym kościele. Jej koszt wyniósł 
około 200 tys. zł. Teraz wiemy, że 
uczyniliśmy słusznie, bo w obec-
nym czasie zapłacilibyśmy za nią  
koło 40 tys. zł więcej. Cieszy fakt, 

UPIęKSZAMy doM Boży 
że posadzka bardzo się podoba i 
dobrze komponuje się z całością 
wystroju. Co prawda jeszcze nie 
spłaciliśmy jej wykonania, ale ze-
braliśmy już nieco ponad połowę 
potrzebnej kwoty. Wyniki tej zbiór-
ki możemy śledzić na naszej stro-
nie internetowej w zakładce „ofia-
ra na nową posadzkę”. Można tam 
także złożyć ofiarę na ten cel. Apel 
ten kieruję szczególnie do rodzin, 
które jeszcze tego nie uczyniły. W 
ostatnim czasie został wykonany 
krzyż ołtarzowy wraz ze świeczni-
kiem oraz pierwsze elementy wy-
stroju obrazu MB Częstochowskiej. 
W tym miejscu należy także wspo-
mnieć o obrazie św. Józefa, który 
jest fundacją jednego z kapłanów. 
Wiemy, że trwa Rok św. Józefa i 
dzięki temu mamy okazję do więk-
szej czci tego wielkiego Świętego.

Pozostaje jeszcze do wyko-
nania mozaika, postacie dwóch 
aniołów oraz nowe tabernaku-
lum. Dzięki jednemu z kapłanów 
z naszej diecezji, mamy fundusze 
na tabernakulum (26 tys. zł.). 
Niestety na skutek choroby wyko-
nawcy, termin jego zamontowania 
przedłuży się na następny rok. Po-
zostałe prace, mamy nadzieję, że 
zakończą się w tym roku. Osobny 
temat to nowe ławki w kościele. 
Obecnie trwają prace projekto-
we i przygotowawcze. Pierwszej 
części nowych ławek możemy się 
spodziewać przy końcu tego roku. 
Równolegle dobiega końca opra-

cowanie planu zagospodarowania 
placu wokół świątyni. W dalszych 
etapach mamy wykonanie ołta-
rza św. Barbary, nowe oświetlenie 
oraz stacje Drogi Krzyżowej.

To krótkie podsumowanie 
ostatniego roku pokazuje, że po-
mimo trudnego okresu pandemii, 
udało nam się wiele prac wykonać. 
Dlatego ta Uroczystość Odpustowa 
jest okazją do dziękczynienia skła-
danego Bogu oraz naszej Patronce, 
Matce Bożej Częstochowskiej. Bo 
jak głoszą słowa psalmu 127 „Jeśli 
Pan domu nie zbuduje, na próżno 
trudzą się ci, którzy go wznoszą”. 
Równocześnie dziękujemy także 
bardzo wielu osobom, które wspo-
magały na różne sposoby dzieło 
upiększania naszej świątyni. Wie-
le prac wykonali bezinteresownie 
Parafianie, którym jesteśmy bar-
dzo wdzięczni. Jest to szczególnie 
ważne dzisiaj, gdzie nie dość, że 
jakiekolwiek usługi są drogie, to 
jeszcze brakuje rąk do pracy. Nie 
sposób wymienić wszystkich, ale 
jestem przekonany, że za ich trud, 
zaangażowanie i poświęcony czas 
otrzymają stokrotną nagrodę od 
Pana.

W tym miejscu pragnę przypo-
mnieć Parafianom, że na budowę 
kościoła przeznaczona jest skład-
ka w każdą 3. niedzielę miesiąca. 
Ofiary możemy składać w ko-
pertach na tacę lub przesyłać na 
konto parafialne, którego numer 
znajduje się na końcu tego arty-
kułu (wówczas tę sumę można 
sobie odpisać od podatku). Każda 
i każdy z nas na swój sposób i we-
dług swoich możliwości, poprzez 
ofiarę pieniężną, pracę, modlitwę 
i ofiarowane cierpienie, może i 
powinien zaangażować się w to 
wielkie dzieło upiększania Domu 
Bożego. Jest to dla nas wielkie za-
danie, ale równocześnie zaszczyt i 
zasługa u Boga.

Kończąc, proszę Was o modli-
twę w intencji dalszych prac przy 
naszej świątyni, a wszystkie na-
sze plany polećmy Patronce - Mat-
ce Bożej Częstochowskiej. 

Ksiądz proboszcz

KoNTo PArAfiAlNe:
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów

Bank Pekao S. A. I Oddział Rzeszów 
55 1240 1792 1111 0010 1182 4388

układanie posadzki
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29 VIII 22. niedziela 
zwykła 

Rocznica I Komunii Św. na Mszy św. o godz.12.00. Niedzielna Msza św. o godz. 18.00 
(w każdą sobotę). Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00.

01 IX Środa
(co tydzień)

W środy po Mszy św. wieczornej nowenna do MB Częstochowskiej. Prośby i podziękowania 
składamy do skrzynki w przedsionku kościoła lub przesyłamy pocztą elektroniczną na adres parafii

02 IX I czwartek Spowiedź od 17.30 przed I piątkiem 

03 IX I piątek Spowiedź od 6.30 do 7.00 (msza św. o godz. 7.00). Po południu spowiedź od 17.00 do 18.00. 
O 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, a o 18.00 litania do Serca Pana Jezusa i msza św.

04 IX I sobota Msza św. o godz. 7.00 ( w każdą sobotę). Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.15 
zakończony udzieleniem Komunii św. Niedzielna Msza św. o godz. 18.00

05 IX 23. niedziela 
zwykła

 Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Po Mszy św. o godz. 7.00 
zmiana tajemnic róż.

12 IX 24. niedziela 
zwykła

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00 Uroczystość NMP Pani 
Rzeszowa

14 IX wtorek Święto Podwyższenia Krzyż ba św. Msza św. o godz. 18.00 
15 IX środa  Wieczór Uwielbienia po Mszy św. o godz. 18.00

19 IX 25. niedziela 
zwykła

 Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Zbiórka na prace 
wykończeniowe w nowym kościele. 

26 IX 26. niedziela zw. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00.
PAźDZIERNIK

01 X I piątek

Początek nabożeństw różańcowych. W niedzielę nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30, 
w tygodniu przed Mszą św. o godz. Spowiedź rano od godz. 6.30 (Msza św. o godz. 7.00). 

Po południu od 17.00. Wystawienie Najświętszego Sakramentu o 17.30, odmówimy różaniec, 
a o 18.00 Msza św.

02 X I sobota Msza św. o godz. 7.00 ( w każdą sobotę). Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.15 
zakończony udzieleniem Komunii św. Niedzielna Msza św. o godz. 18.00

03 X 27.niedziela 
zwykła

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Zmiana tajemnic po Mszy 
św. o godz. 7.00. Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30. 

10 X 28. niedziela 
zwykła

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Nabożeństwo różańcowe 
o godz. 15.30.

17 X 29. niedziela 
zwykła

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Zbiórka na prace 
wykończeniowe w nowym kościele. Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30. 

20 X środa Wieczór Uwielbienia po Mszy św. o godz. 18.00

24 X 30. niedziela 
zwykła

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Nabożeństwo różańcowe 
o godz. 15.30.

30-31 X piątek, sobota Spowiedź przed Wszystkimi Świętymi od 17.00 do 18.00

31 X 31. niedziela 
zwykła

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Nabożeństwo różańcowe 
o godz. 15.30.

lISTOPAD w listopadzie Modlitwa wypominkowa za zmarłych po każdej Mszy św.

01 XI poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30  i 12.00. Nie będzie Mszy 
św. o godz. 16.00. 

02 XI wtorek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 7.00, 18.00 i 18.30
04 XI I czwartek Spowiedź od 17.30.

05 XI I piątek Spowiedź rano od godz. 6.30 (Msza św. o godz. 7.00) Po południu spowiedź od 17.00. 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu o 17.30, a o 18.00 Msza św.

07 XI 32. niedziela 
zwykła

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Po Mszy św. o godz. 7.00 
zmiana tajemnic róż.

14 XI 33. niedziela 
zwykła

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Zbiórka na prace 
wykończeniowe w nowym kościele. 

17 XI środa Wieczór Uwielbienia po Mszy św. o godz. 18.00
21 XI niedziela  Uroczystość Chrystusa Króla. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00.

28 XI I niedziela 
adwentu  Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00.

GRUDZIEń
02 XII I czwartek Spowiedź od 17.30.

03 XII I piątek Spowiedź rano od godz. 6.30 (Msza św. o godz. 7.00) Po południu od 17.00. Wystawienie 
Najświętszego Sakramentu o 17.30, a o 18.00 Msza św.

04 XII I sobota Różaniec wynagradzający za grzechy o 17.30.

05 XII II niedziela 
adwentu 

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Po Mszy św. o godz. 7.00 
zmiana tajemnic róż.

08 XII środa Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

12 XII III niedziela 
adwentu Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. 

15 XII środa Wieczór Uwielbienia po Mszy św. o godz. 18.00

19 XII IV niedziela 
adwentu 

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 16.00. Zbiórka na prace 
wykończeniowe nowego kościoła.

24 XII piątek WIGIlIA Bożego Narodzenia. Pasterka o godz. 22.00 i 24.00.
25 XII sobota Boże Narodzenie. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30  i 12.00.
26 XII niedziela Świętej Rodziny i Świętego Szczepana  Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i 12.00 - chrzty, 16.00

31 XII piątek Św. 
Sylwestra. Nabożeństwo na zakończenie roku o godz. 17.00

1 I 2021 sobota NOWy ROK. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. 
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najmłodszych

Pismo Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie
Redakcja: ks. prob. Tadeusz Pindara, ks. Paweł Blat, Dorota Frańczak, Małgorzata Frańczak, 
Natalia Kurosz-Majta, Natalia Sołtys, Piotr Śpiewla, Adam Tobiasz, Krystyna Tobiasz. 
Zdjęcia: Waldemar Chorzępa, ks. Tadeusz Pindara, Archiwum Parafii MB Częstochowskiej  

opr. Piotr Śpiewla 

PoZioMo 
1. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 5. Biały lub fioletowy pachnący krzak. 6. Parmezan 
7. Owczarek niemiecki to ……….. psa. 9. Wyjątkowy kamień. 10. W kościele przednia lub boczna. 
11. Tłusty, konserwuje łożysko. 12. „O Dedalu i Ikarze”. 13. Po niej wspina się taternik. 
15. „Bitwa pod Grunwaldem” – Jana Matejki. 18. 1 para lub 5 ……. 20. Jeden z Ewangelistów. 
21. Pierwsze trzy litery w rejestracji samochodowej mieszkańców okolic Rzeszowa. 
22. Mezozoiczna. 23. Miasto, z którego  pochodził Chrystus. 24. Zwiastował Pannie Maryi.
PionoWo
1. Otarła twarz Jezusowi. 2. Mała Izabela. 3. Owad, który może użądlić.  4. Starożytne miasto, 
……….. Filipowa. 8. Gatunek jaszczurki z kolczastą brodą. 11. 100. 13. Starożytny kraj z 
legendarnym królem leonidasem. 14. Kraj, w którym żyje Ormianin. 16. Duża rozetka. 17. lalka, 
pluszowy miś, autko. 19. Polacy zdobyli 14 ………. na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020.
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Z ŻyCIA PARAFII
MsZe śW.
Porządek Mszy św. w niedziele i święta obowiązkowe.
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00
sobota - niedzielna Msza św. o godz. 18.00
W dni powszednie o godz. 18.00
sPoWiedź
Przed każdą Mszą św.
W I czwartek od 17.30 do 18.00
W I piątek od godz. 6.30 do 7.00 i od 17.00 do 18.00
dUsZPasterstWo CHoryCH – odwiedziny chorych ze 
spowiedzią i Komunią św. w I piątki miesiąca od godz. 9.00. 
Zgłoszenia w zakrystii.
noWenna do Matki Bożej CZĘstoCHoWskiej – w środy po 
Mszy św. wieczornej
(prośby i podziękowania do Matki Bożej można składać do 
skrzynki znajdującej się przy wyjściu z kościoła oraz drogą 
elektroniczną na adres internetowy parafii podany poniżej)
koronka do MiŁosierdZia Bożego – w piątki o godz. 17.45. 
kanCelaria – w Domu Parafialnym w dni powszednie (oprócz 
piątku)  bezpośrednio po wieczornej Mszy św. w sprawach 
pilnych o każdej porze dnia. Można także dzwonić na podany 
numer. 

Parafialny nUMer telefonU: 17 780 71 03

konto Parafialne: Bank Pekao s. a. i oddział rzeszów
55 1240 1792 1111 0010 1182 4388
strona internetowa: http://mbczestochowska.rzeszow.pl
adres e-mail: mbczestochowska@rzeszow.opoka.org.pl

(od 01.01.2021 r.)
sakraMent CHrZtU śW. PrZyjĘli: 
Igor Adam Jakóbski, Adam Tomasz Pruś, Kornel Kazimierz 
Tomoń, Szymon Malinowski, Franciszek Kazimierz Romanów, 
Marcelina Kluz, Julian Nycz, Nikodem Bartosz Niemiec, 
Sandra Paulina Śmigiel, Weronika Elena lach, Iga Aleksandra 
Teprag, Antoni Michał Matejek, Antonina Henryka Łojczyk, 
Stanisław Ambicki, Nadia Jaworska, Alicja Mędroń, Wenanty 
Józef Dziedzic, Kamila Weronika Mazur, Andrzej Drożdżal, 
Aleksander Jan Sawicki, Adrianna Ślemp, Maja Mazur, Alan 
Dawid Wierzbicki, Gloria Cecylia Ślęczka, Weronika Żurawska, 
Sebastian Krupski, Oskar Marek Walaszek, leo Dawid Zgłobicki, 
Adam Tadeusz Bochnak, Julia Kosadka, Bartosz Szczepan, 
Ignacy Szymanik, Adam Moskal, Borys Żyra, Mikołaj Mariusz 
Odrzywolski, Filip Mariusz Janusz, Felicja Teresa Kuś, Aleksandr 
Jan Błojda, Nela Jacek, Wojciech Rafał Majta, Aleksandra 
Kutrzeba.    
sakraMent MaŁżeństWa ZaWarli: 
Dawid Adam Kaczmarek i Joanna Jędrzejczak
Karol Jezierski i Beata Maria Siwiec
Adrian Majcher i Dominika Maria Peszko 
Po nagrodĘ do Pana odesZli:
†Ryszard Marszałek (ur. 1949 r.), †Eugeniusz Woźniak (ur. 1945 r.)
†Emilia Filip (ur. 1928 r.), †Krzysztof liśkiewicz  (ur. 1952 r.)
†Józef Rachwał (ur. 1930 r.), †Jan Rak (ur. 1948 r.)
†Emilia Rogórz (ur. 1936 r.), †Ewa Maria Wróbel (ur. 1956 r.)
†Krystyna Sum (ur. 1957 r.), †Eugeniusz Niedbała (ur. 1937 r.)
†Stanisław Skiba (ur. 1945 r.)

grUPy 
Parafialne
Grupy parafialne tworzą małe 

wspólnoty ludzi, którzy poprzez 
konkretną pracę pragną pogłębiać 
swoją relację z Panem Bogiem. Po-
zwalają one na nowo odkryć Jezusa 
i podążać jego śladami.

W tych grupach czeka miejsce dla 
Ciebie. W dzisiejszym świecie, w któ-
rym tak często czujemy się samotni 
i wyobcowani wspólnota daje szan-
sę odnalezienia własnego miejsca 
w życiu, odkrycia jego sensu i jego 
wartości jaką może być praca na 
rzecz pogłębiania swojej wiary. Pa-
miętajmy również, że każda wspól-
nota buduje więzi międzyludzkie, 
które nie raz mogą przydać nam się 
w życiu. 

Największą odpowiedzialność za 
parafię ponosi Ksiądz Proboszcz. Jed-
nak każdy z parafianin również od-
powiada za tę wspólnotę. Parafia jest 
wielką rodziną. Stąd też każdy powi-
nien czynić wszystko co możliwe dla 
jej duchowego rozwoju. Warto, abyś 
zaangażował się czynnie w życie tej 
wspólnoty. Na Ciebie czekają grupy 
działające przy naszej parafii. Twoja 
obecność może je bardzo ubogacić. 
Pamiętaj w swojej osobistej modli-
twie o sprawach naszej parafii.

Grupy działające na terenie para-
fii:

- Liturgiczna Służba Ołtarza 
- Katolickie Stowarzyszenie Mło-

dzieży 
- Schola dziecięca 
- Zespół muzyczny 
- Akcja Katolicka 
- Parafialne Koło Caritas 
- Rada Duszpasterska 
Na pewno każdy z nas po odpo-

wiednim rozeznaniu, może z tych 
wspólnot, wybrać coś dla siebie. 
Spróbujmy, zatem zastanowić się 
przez chwilę, co najbardziej nam 
odpowiada, a potem po prostu tam 
pójdźmy! Nie bójmy się być lepszymi 
niż jesteśmy!

Ks. Paweł Blat 
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PielgrZyMka do greCji – śladeM śW. PaWŁa

PielgrZyMka do grUZji i arMenii - PierWsZyCH krajóW CHrZeśCijańskiCH

Ogólny widok na Tbilisi (stolicę Gruzji)

Kościół 
św. Trójcy 

(2170 m n.p.m.)

Wnętrze 
największego 
kościoła Gruzji 

św. Trójcy 
w Tbilisi

Armenia, Monastyr Khor Virap

Erewań – stolica Armenii ze słynną kaskadą Widok z przejazdu kolejką na kurort narciarski

Wizyta w Delfach Ateny - Akropol
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