
 

 12 IX 

 2021 
nr 

361 

 ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, tel.: 17 780 71 03,           www.mbczestochowska.rzeszow.pl 

1. Dziś Uroczystość Beatyfikacji Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Początek transmisji 
w 1 programie TVP o godz. 12.00 

2. We środę po Mszy św. i  nowennie do MB Częstochow-
skiej, adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do 
godz. 19.30. Serdecznie zapraszamy do modlitwy.  

3. Po wakacjach wracamy do mszy św. o godz. 10.30 z udzia-
łem dzieci ze specjalnym kazaniem. Zapraszamy do 
udziału całe rodziny. 

4. W piątki po wieczornej mszy św. zapraszamy na spotka-
nia formacyjne do domu parafialnego ministrantów oraz 
lektorów, a także młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Szczególnie serdecznie zapraszamy nowe  
osoby. 

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 13.09, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, 
- we wtorek, 14.09, święto Podwyższenia Krzyża Św., 
- we środę, 15.09, wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, 
- we czwartek, 16.09, wspominamy męczenników św. Korne-
liusza i Cypriana, 
- w sobotę, 18.09, święto św. Stanisława Kostki. 

6. Za tydzień, w niedzielę 19.09, po mszy św. o godz. 10.30 
odbędzie się w domu parafialnym spotkanie z rodzicami 
dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. Na 
razie nie ma szkoły na terenie naszej parafii, ale zachęcamy, 
by dzieci przeżyły swoje pierwsze spotkanie z Chrystusem 
Eucharystycznym w naszym kościele. Takie jest także  zarzą-
dzenie Kurii Diecezjalnej. Poza katechezą w szkole, spotka-
nia przygotowujące do I Komunii św. będą się odbywać zwy-
kle w III niedziele miesiąca. Komunia Św. odbędzie się  
w drugą niedzielę maja, 08.05. 2022 r. 

7. Również w przyszłą niedzielę, 19.09, odbędzie się spotka-
nie kandydatów do bierzmowania z klas VII po mszy św. 
o godz. 12.00. Karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony 
internetowej parafii oraz otrzymać w czasie spotkania. 

8. Za tydzień, w niedzielę środków społecznego przekazu, 
zbiórka do puszek na katolickie Radio Via. 

9. Za dwa tygodnie, w niedzielę 26.09, w domu parafialnym 
odbędzie się 1. po wakacjach spotkanie z młodzieżą klas 
VIII po mszy św. o godz. 12.00. 

10.Rodzicom, którym nie jest obojętna troska o swoje dzieci  
i wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich polecamy 
rozważenie bogatej oferty zajęć programowych i dodatko-
wych przedszkola Świętej Rodziny z Nazaretu przy parafii  
w Zalesiu. Szczegółowe informacje w na stronie interneto-
wej przedszkola (www.przedszkolenazaret.edu.pl).  

11.Składamy podziękowania dla rodzin, które w ubiegłym tygo-
dniu złożyły ofiary na sprzątanie, kwiaty i ogrzewanie ko-
ścioła (50 zł) Na ten tydzień prosimy rodziny z domków  
i szeregówek z ul. Gościnnej: numery parzyste: od nr 4 do 
nr 8b. 

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy na-
bywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł.  

o g ł o s z e n i a:  

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
Ostatnio wiele się pisze i mówi na tematy beatyfi-

kacji, zwłaszcza w odniesieniu do kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i siostry Róży Czackiej. Ale nie zaw-
sze wiemy co ona oznacza. Najprościej beatyfikacja 
to akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, 
w którym ten uznaje osobę 
zmarłą za błogosławioną  
i zezwala na publiczny kult 
o charakterze lokalnym. 
Kult lokalny to czczenie 
błogosławionego np. w die-
cezji, czy w danym kraju.  
W przypadku kanonizacji 
Kościół pozwala na kult 
powszechny, czyli na całym 
świecie. Aktu beatyfikacyj-
nego dokonuje sam papież, 
lub wyznaczony przez niego 
legat. Jeżeli jakaś osoba jest beatyfikowana, to moż-
na ją obrać za patrona po specjalnej zgodzie papieża. 
Jak wygląda proces beatyfikacyjny? 
Beatyfikacja jest poprzedzona procesem. Może się on 
rozpocząć najwcześniej 5 lat po śmierci kandydata. 
Wyjątkowo decyzją papieża ten okres może zostać 
skrócony (tak było w przypadku Matki Teresy z Kal-
kuty, czy Jana Pawła II). Proces początkowo jest  
prowadzony   na   szczeblu  

BŁOGOSŁAWIENI, CZYLI 

SZCZĘŚLIWI  

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 sfinanso-
wania tej inwestycji. Tam też można śledzić postęp 
prac za pomocą wizualizacji świątyni. Do tej pory 
udało nam się zebrać: 117 545 zł. Bóg zapłać!  

             Pokarm na drogę    
              (życia) 

 

„Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że bę-
dzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów  
i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po 
trzech dniach zmartwychwstanie”. /Mk 8, 31/  

 

Kochać Boga z całego serca znaczy mówić 
TAK, bezwarunkowo, życiu i wszystkiemu co ży-
cie z sobą niesie. Przyjąć bez zastrzeżeń wszystko, 
co Bóg rozpoczął w odniesieniu do czyjegoś życia. 
Mieć takie samo nastawienie jak Jezus, kiedy mó-
wił: Niech się dzieje Twoja wola, nie Moja.  
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INTENCJE 
MSZALNE  

21.06 – 27.06 
 

Poniedziałek (13.09) 

1/ †Julian- Msza greg. 

2 / †Eugeniusz Woź-
niak- od syna z rodziną  

Poza parafią 

†Stanisław Skiba- 
od pracowników Działu 
Obsługi Klienta 
WORD 
Wtorek (14.09) 

1/ †Julian- Msza greg. 

2/ †Eugeniusz Woź-
niak- od córki Beaty   
Poza parafią 

†Stanisław Skiba- 
od koleżanek i Kole-
gów Egzaminatorów 
WORD  

Środa (15.09) 

1/ W intencji próśb  
i podziękowań do MB 
Częstochowskiej  

2/ †Julian- Msza greg. 

Poza parafią 

†Stanisław Skiba- 
od rodziny Mrozków  

Czwartek (16.09)  

1/ †Julian- Msza greg.  

2/ †Eugeniusz Woź-
niak- od córki Małgo-
rzaty z rodziną  

Piątek (17.09)  

1/ †Julian- Msza greg. 

2/ †Eugeniusz Woź-
niak- od rodziny 
Chruszczów 

Sobota (18.09) 
godz. 7.00 

1/ †Julian- Msza greg. 

godz. 18.00 

1/ †Eugeniusz Woź-
niak- od Krystyny  
i Józefa Hejnosz  

Niedziela (19.09) 

godz. 7.00  

†Julian- Msza greg. 
godz. 9.00  

†Emilian- 2 rocz. 
śmierci     
godz. 10.30  

†Walentyna, Małgorza-
ta godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00  

†Danuta Mazur, Jani-
na i Jan Miąsik  

ROCZNICA I KOMUNII 
Ważne w naszym życiu wydarzenia, 

zwykliśmy upamiętniać poprzez obchodze-
nie ich rocznic. W kształtowaniu dojrzałej 
wiary takim istotnym wydarzeniem jest I 
Komunia święta. Dlatego też dzieci z naszej 
parafii w rok od pierwszego pełnego uczest-
nictwa w Eucharystii, 29 sierpnia świętowa-
li jej rocznicę. Rocznica to jednak nie tylko 
okazja do wspomnień, ale okazja do zapyta-
nia siebie, jak w ciągu tego roku Jezus  
eucharystyczny był obecny w moim życiu?  

BŁOGOSŁAWIENI, CZYLI SZCZĘŚLIWI. Ciąg dalszy…  
diecezjalnym, a potem kierowany jest wniosek 
o beatyfikację do Stolicy Apostolskiej. Wtedy 
rozpatruje go komisja i stwierdza heroiczność 
cnót kandydata. Później musi zostać zaakcepto-
wany cud, który wydarzył się za jego wstawien-
nictwem (w przypadku męczenników nie jest 
on potrzebny). Cud ten musi być potwierdzony 
przez zespół lekarzy oraz kościół.  
Jeżeli zostaną spełnione te wszystkie warunki, 
to można ogłosić datę wyniesienia kandydata na 
ołtarze. 
Cud za wstawiennictwem kard. Stefana  
Wyszyńskiego 
Świadectwo siostry Nulli: "Kiedy zdiagnozowa-
no u mnie nowotwór tarczycy, pierwsza myśl 
jaka przyszła, była taka, żeby o dar męstwa  
w chorobie modlić się za wstawiennictwem bł. 
kard. Stefana Wyszyńskiego (...). Dotknięte 
przerzutami były już węzły chłonne. Odbyłam 
radiologię w szpitalu w Szczecinie (…). Na-
stępnie zostałam przekazana do instytutu onko-
logii w Gliwicach, gdzie otrzymałam dawkę 
jodu radioaktywnego. Sytuacja zdrowotna na 
tyle się poprawiła, że w 1988 roku rozpoczęłam 
nowicjat. Pod koniec 1988 roku zaczęłam się 
bardzo źle czuć. Trudności sprawiało mi oddy-
chanie. Nie mogłam przyjmować posiłków. Coś 
dusiło mnie w gardle (…). Okazało się, że jest 
nawrót choroby, lekarz powiedział, że mam trzy 
miesiące życia (…). Ostatecznie nie podpisałam 
zgody na operację (…). Siostry ze wspólnoty 
podjęły jeszcze bardziej intensywną modlitwę; 
modliły się o beatyfikację dziewięć razy w cią-
gu jednego dnia (…). Trwało to kilka tygodni, 
nieprzerwanie. W Gliwicach diagnoza okazała 
się taka sama jak w Szczecinie (…). Miałam 
świadomość, że kończy się moje życie. Znowu 
nie podpisałam zgody na operację. Po kilu 
dniach podano mi dawkę jodu radioaktywnego 
(…). Moja współsiostra usłyszała, że jeśli prze-
żyję noc z 14 na 15 marca, to będzie cud. I rze-
czywiście, noc była dla mnie tragiczna. (…). 
Rano, kiedy moja współsiostra przyszła do szpi-
tala, usłyszała od lekarza, że cud już się stał. 21 
marca zostałam wypisana do domu". 
Cud za wstawiennictwem Matki Czackiej 
Świadectwo Karoliny Gawrych: "Historia mego 
wypadku sięga roku 2010 (…). Miałam 7 lat.  
W ostatnie dni wakacji (…) poszłyśmy z sio-
strami na huśtawkę, która rozbujała się bardzo 
mocno. Po kilku chwilach zawaliła się. Belka 

spadła na moją głowę (…). Rodzice natych-
miast zadzwonili po karetkę. Zawieziono mnie 
do szpitala w Łomży, przeprowadzono opera-
cję. Po kilku dniach przetransportowano mnie 
do szpitala w Warszawie (…). Tam wykonano 
mi kolejne dwie operacje. Lekarze nie dawali 
mojej mamie żadnych szans na to, że będę kie-
dykolwiek nor-
malnie funkcjo-
nowała. Zrozpa-
czona mama 
postanowiła 
zadzwonić do 
mojej cioci, sio-
stry Agnes, któ-
ra jest jedną z 
sióstr Francisz-
kanek w La-
skach. Ciocia 
uznała, że bę-
dzie modliła się 
o moje zdrowie 
za wstawiennic-
twem Matki Elżbiety Róży Czackiej. Wraz  
z nią zaczęło modlić się całe zgromadzenie po-
tem rodzina, znajomi, znajomi znajomych. Mój 
stan po około miesiącu zaczął się poprawiać. 
Lekarze byli zdumieni i zszokowani. Zaczęłam 
coraz prędzej mówić, chodzić, funkcjonować. 
Skończyłam klasę drugą szkoły podstawowej 
(…). W gimnazjum (…) uczestniczyłam  
w zbiórkach żywności Caritasu, w zbiórkach 
datków na hospicjum w Łomży. Staram się roz-
mawiać z młodszym rodzeństwem o tym co się 
stało i tłumaczyć im, dlaczego ja tu dalej je-
stem, normalnie żyję i funkcjonuję, po to aby 
poznali jaką siłę ma modlitwa. Siostry w La-
skach staram się odwiedzać jak najczęściej. 
Odwiedzam grób Matki Czackiej. Dziękuje jej 
wtedy za wstawiennictwo, uzdrowienie (…). 
To, że będę uczestniczyła w jej beatyfikacji, 
niosąc relikwie, może dać sygnał osobom, które 
nie znają Matki, że to jest ktoś, kogo warto po-
znać. Dzięki zapoznaniu się z jej postacią mogą 
uznać ją za swoją życiową przewodniczkę  
i autorytet". 
 Cuda dokonane za wstawiennictwem 
księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i Mat-
ki Elżbiety Róży Czackiej ukazują, jaką siłę ma 
modlitwa. Cuda zawsze objawiają Bożą moc  
i pomagają nam wierzyć.  


