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Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 
Niech Dziecię Jezu umacnia w sercach miłość

i krzepi nadzieję, a czuwająca u żłóbka Mar�ja 
wy�rasza pot�zebne łaski i sił� na t��d każdego dnia

na nadchodzący 2022 rokna nadchodzący 2022 rokna nadchodzący 2022 rok
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Odpust Parafi alny w 15. lecie  powstania Parafi i Matki Bożej częstochowskiej

Pielgrzymka do strachociny, Komańczy, Myczkowiec, Dukli
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słowo księdza 
proboszcza
Drodzy Parafi anie!
Tradycyjnie w numerze  świątecznym 

„Miriam” kieruję do Was  parę słów. W 
poprzednich latach naszą gazetkę wręcza-
liśmy podczas wizyty duszpasterskiej. Jed-
nak obecnie, z powodu pandemii korona-
wirusa, jest ona rozprowadzana w kościele 
podczas Świąt Bożego Narodzenia. 

Na początku 2021 r. mieliśmy nadzieję, 
że to co najgorsze w walce z koronawiru-
sem mamy już za sobą. Wielkie nadzieje 
wiązaliśmy ze szczepionką. Co prawda nie 
zabezpiecza ona całkowicie przed zakaże-
niem, ale łagodzi objawy i powikłania, które 
są najgorsze dla naszego zdrowia. Dlate-
go uważam, że warto się szczepić, jeśli nie 
mamy przeciwwskazań. Czas pokazał, że 
pandemia zadomowiła się wśród nas na 
dłużej. Wirus poprzez swoje nowe mutacje 
jest nadal groźny. I choć nie ma już zamy-
kania świątyń, sklepów oraz innych budyn-
ków użyteczności publicznej, to nadal są 
ograniczenia. Należy w dalszym ciągu za-
chować czujność i dbać o swoją odporność 
oraz niepotrzebnie nie narażać swojego 
zdrowia. Dla uczestników liturgii oznacza 
to przede wszystkim dezynfekcję rąk, dy-
stans i noszenie maseczki. Gdy zachowamy 
te środki ostrożności, to obecność na mszy 
św. nie wiąże się z większym ryzykiem niż 
zakupy w sklepie czy załatwieniem sprawy 
w urzędzie. Natomiast kontakt z Bogiem 
przez modlitwę i Komunię św. wzmacnia-
ją nas duchowo, pozwalają przezwyciężyć 
stresy oraz napełniają nasze serca nadzieją 
i radością. Jako ludzie wierzący pokładamy 
nadzieję przede wszystkim w Bogu. Źró-
dłem naszej mocy jest codzienna modlitwa 
oraz Eucharystia.  I o tym nie możemy za-
pominać. 

W tym trudnym okresie wyzwoliło się 
także wiele dobra wobec osób, które zna-
lazły się w potrzebie. Na wielkie uznanie 
zasługuje hojna odpowiedź Parafi an na 
pomoc dla Domu Dziecka w Żyznowie. 
Zebraliśmy wiele darów, o czym można 
przeczytać w odrębnym artykule.  Jest to 
znak wiary i wrażliwości serca na potrzeby 

bliźnich. Dziękuję także wszystkim uczest-
niczącym w tegorocznych Roratach, a 
szczególnie dzieciom i ich rodzicom.

Rok 2021 był niełatwy w organizo-
waniu pracy duszpasterskiej, ale wraz 
z ks. Pawłem zrobiliśmy wszystko co w 
naszej mocy, by zapewnić jak najlepszy 
dostęp wiernych do sakramentów świę-
tych. W dalszym ciągu możemy już w 
sobotę wieczór uczestniczyć w niedzielnej 
Eucharystii oraz skorzystać ze spowie-
dzi przed każdą mszą św. Dużą pomoc 
otrzymaliśmy od osób świeckich. Słowa 
podziękowania kieruję do Parafi an, któ-
rzy czytają lekcje podczas liturgii oraz do 
scholi dziecięcej i zespołu muzycznego za 
ubogacanie śpiewem nabożeństw. Wielkie 
uznanie należy się także chłopcom z Li-
turgicznej Służby Ołtarza, za ich posługę 
przy ołtarzu. Obecnie zmniejszyła się ich 
liczba, dlatego tym bardziej jesteśmy im 
wdzięczni za gorliwą służbę. Dzięki tym 
wszystkim osobom i zaangażowaniu wie-
lu Parafi an nasza wspólnota mogła nor-
malnie funkcjonować, spełniając swoje 
zadanie prowadzenia wiernych do Boga. 
Ważnym wydarzeniem na tej drodze była 
w minionym roku Wizytacja Kanoniczna 
Parafi i dokonana przez ks. Biskupa Ordy-
nariusza Jana Watrobę w dniu 25 kwietnia 
2021 r. Ksiądz Biskup Jan wyraził uznanie 
naszej wspólnocie za budowanie świątyni 
materialnej, ale także kościoła duchowego, 
rozumianego jako umacnianie naszej wię-
zi z Bogiem. To zadanie stoi ciągle przed 
nami, a trudne czasy dają wiele okazji do 
dawania świadectwa naszej przynależno-
ści do Chrystusa i Jego Kościoła. 

Drugim doniosłym wydarzeniem był 
Odpust parafi alny przeżywany w 15 rocz-
nicę powstania parafi i. Znamienne było 
to, że uroczystości przewodniczył i słowo 
Boże wygłosił ks. Biskup Kazimierz Gór-
ny, który utworzył naszą parafi ę 26 sierp-
nia 2006 r. Razem z  Nim dziękowaliśmy 
Panu Bogu i naszej Patronce Matce Bożej 
Częstochowskiej za łaski, jakie spłynę-
ły na nas przez te wszystkie lata istnienia 
Parafi i. Szczególną łaską jest dla nas nowa 
świątynia, która ciągle pięknieje i stwarza 
dobre warunki do modlitwy i uczestnic-
twa w nabożeństwach (więcej na ten temat 
znajdziemy w artykule „Upiększamy Dom 
Boży”). 

Obecny rok duszpasterski jest kon-
tynuacją trzyletniego programu dusz-
pasterskiego Kościoła w Polsce na lata 
2019-2022. Jego hasłem są słowa: „Posłani 
w pokoju Chrystusa”. Celem zasadniczym 
jest przypomnienie prawdy, że nasz udział 
we mszy św. ma nas prowadzić do dawania 
świadectwa wiary w środowisku rodziny i 
pracy. Umocnieni Słowem Bożym i Cia-
łem Pańskim, mamy świadczyć wobec 

tych, z którymi spotykamy się na co dzień. 
Przypominam także o możliwości adoracji 
Najświętszego Sakramentu w każdą środę 
od godz. 18.30 do 19.30. Znajdźmy czas, 
aby pobyć z Bogiem sam na sam i poroz-
mawiać z Nim o tym wszystkim, co nas 
raduje, niepokoi i smuci.

W czasie tradycyjnej wizyty duszpa-
sterskiej księża odwiedzali Wasze domy, 
a teraz po raz drugi zapraszamy Was do 
świątyni na wspólną modlitwę i błogosła-
wieństwo na Nowy Rok. Specjalne msze 
św. kolędowe odbędą się w święta  i nie-
dziele stycznia oraz w pierwszą niedzielę 
lutego o godz. 14.00. Po mszy św. będzie 
wystawienie Najświętszego Sakramen-
tu oraz indywidualne błogosławieństwo 
dla poszczególnych rodzin. Szczegółowy 
program jest podany niżej. Rodziny, które 
chcą poświęcić nowy dom czy mieszkanie 
lub pragną zaprosić księdza, mogą się zgła-
szać w zakrystii lub uczynić to telefonicz-
nie. Przed nami Nowy Rok 2022, który 
jest wielką niewiadomą. Dlatego pełni 
zaufania oddajmy go pod opiekę Matki 
Bożej Częstochowskiej, naszej Patronki. 
Z wielką wiarą powierzmy Jej wszystkie 
nasze plany i zamierzenia. Niechaj Ona 
wyprasza nam u swego Syna potrzebne 
łaski na każdy dzień Nowego Roku, darzy 
dobrym zdrowiem, radością oraz życzli-
wością ludzi.

Wszystkim życzę Szczęść Boże w No-
wym Roku!

 Wasz Duszpasterz 

PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH:
NIEDZIELA (02 I ) ( godz. 14.00) - 

Mieszkańcy  ul. Kwiatkowskiego: nume-
ry nieparzyste od nr 63 do 161 oraz bloki 
139A-139P i 141B-141D.

CZWARTEK (06 I ) ( godz. 14.00) - 
Mieszkańcy  ul. Kwiatkowskiego,  nume-
ry parzyste oraz bloki, od nr 46 do 46D, 
50E oraz 84 i 86; Mieszkańcy ul. Piasko-
wej.

  NIEDZIELA (09 I ) ( godz. 14.00) 
-Mieszkańcy  ul. Papieskiej, Jana Pawła 
II, Gościnnej (numery parzyste) i Jacho-
wicza.

NIEDZIELA (16 I ) ( godz. 14.00) -  
Mieszkańcy  ul. Podmiejskiej oraz Koło.

NIEDZIELA (23 I ) ( godz. 14.00) -  
Mieszkańcy  ul. Strażackiej numery nie-
parzyste oraz bloki, od nr 21B do 21J, 23A 
do 23C.

NIEDZIELA (30 I ) ( godz. 14.00) 
-Mieszkańcy  ul. Strażackiej numery pa-
rzyste oraz bloki, od nr 12A do 12G, 18A 
do 18J, 20C, 40, 42 i 42A oraz blok 44B,C.

NIEDZIELA (06 II ) (godz. 14.00) 
-Mieszkańcy  ul. Sympatycznej domki, 
szeregówki oraz bloki, od nr 15 do nr 28.
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Eucharystia 
źródłem 
apostolatu 
– hasło nowego roku 
duszpasterskiego

Przedstawiamy wybrane frag-
menty katechezy wygłoszonej 
przez bp. Jerzego Mazura. Temat 
nawiązuje do trzyletniego progra-
mu duszpasterskiego poświęcone-
go Eucharystii, którego hasło brzmi 
„Eucharystia daje życie”. Tak to Msza 
św. jest sakramentalnym spotka-
niem ze Zmartwychwstałym, który 
jako Baranek daje życie, abyśmy je 
mieli w obfi tości aż po wieczność. 
Ten czas, który obecnie przeżywa-
my naznaczony jest cierpieniami i 
wyzwaniami spowodowanymi przez 
pandemię. Bóg oczekuje od nas wia-
ry i zaufania, gotowości do bycia po-
słanym, by iść i głosić dobrą nowinę 
o zbawieniu aż po krańce ziemi. W 
tym niełatwym czasie mamy być 
świadkami Chrystusa w swojej rodzi-
nie, swoim środowisku pracy i prze-
bywania, czynić miłosierdzie wśród 
potrzebujących. A źródłem tego mi-
syjnego zapału jest Eucharystia, jest 
Jezus Chrystus i jego Kościół, Jezus 
Chrystus obecny w Najświętszym 
Sakramencie. Słowa „Idźcie i głoście 
Ewangelię… A Ja jestem z Wami aż 
do skończenia świata…” są inspiracją 
i zapewnieniem skuteczności wszel-
kiego Apostolstwa. Spotkajmy się z 
Jezusem w Eucharystii. Każde spo-
tkanie z Jezusem żywym i doświad-
czenie Jego boskiej obecności „roz-
pala serce ogniem Ducha Świętego 
i napełnia zapałem do wyjścia z na-
szego małego osobistego „światka”. 
Misyjność jest naturą kościoła. Misja 
Kościoła jest przedłużeniem misji 
Chrystusa: ”Jak Ojciec mnie posłał 
tak i Ja was posyłam”. Na zakończenie 
każdej Mszy św., kiedy celebrans że-
gna zgromadzenie, słowa: Ite, Missa 
est są rozesłaniem misyjnym. Cała 
działalność misyjna czerpie zatem po-
karm z tego głębszego źródła, którym 
jest sakrament miłości -Eucharystia. 

KALeNDARiUM

29 SIERPNIA
Rocznica I Komunii Świętej, 
podczas Mszy Świętej 24 
dzieci dziękowało Panu Bogu, 
że od roku mogą przyjmować 
Komunię Świętą. 
19 WRZEŚNIA 
Spotkanie Rady Parafialnej 
poświęcone zatwierdzeniu 
projektu nowych ławek w 
kościele. 
21 WRZEŚNIA 
Wieczór Uwielbienia 
poświęcony św. Archaniołom.
25 WRZEŚNIA 
Pierwsze spotkanie Oazy 
Dzieci Bożych. Spotkania 
mają miejsce w każdą sobotę 
od godz. 9.00 do 10.30 w 
Domu Parafialnym. 
30 WRZEŚNIA 
Instalacja w przedsionku 
kościoła bezdotykowej 
kropielnicy. 
PAŹDZIERNIK 
Nabożeństwa różańcowe w 
dni powszednie odbywały się 
o godz. 17.30, w niedzielę 
o godz. 15.30. Ogłoszenie 
konkursu na „Najpiękniejszy 
Różaniec”. 
3 PAŹDZIERNIKA 
Poświęcenie i rozdanie 
różańców dzieciom 
przygotowującym się 
do I Komunii Świętej w 
naszej parafii. W tym roku 
szkolnym do tego sakramentu 
przygotowuje się 14 dzieci. 
9 PAŹDZIERNIKA 
Parafialna pielgrzymka do 
Strachociny, Komańczy, 
Myczkowiec, Soliny 
i Dukli. 
9 PAŹDZIERNIKA 
Pielgrzymka kandydatów do 
bierzmowania z kl. VIII wraz 
z rodzicami do kościoła w 
Siedliskach. Miejsca urodzin 

Warto również zauważyć, że ostatecz-
nym celem misji jest osobiste spo-
tkanie każdego człowieka z Jezusem 
Chrystusem, żywym i obecnym w 
sakramencie Jego Ciała i Krwi, które 
Kościół rozdziela jako Chleb za życie 
świata. Eucharystia jest sakramentem 
duchowej przemiany i szkołą mi-
syjnego zaangażowania. Celebracja 
Eucharystii każdej jej części, pokazuje 
że misyjna działalność Kościoła nale-
ży do samej jego natury. Uczestnicząc 
w Eucharystii, otrzymujemy dary 
nie tylko dla osobistego pożytku, ale 
także dla innych. Zgodnie ze słowa-
mi Jana Pawła II: ”Ten bowiem, kto 
spotyka Chrystusa w Eucharystii, nie 
może nie głosić swym życiem miło-
siernej miłości Odkupiciela” (orędzie 
2004). Eucharystia umacnia misjo-
narzy i daje im siłę do głoszenia i he-
roicznego świadectwa o Chrystusie. 
Chrystus obecny w Eucharystii jest 
najlepszym nauczycielem i wycho-
wawcą misjonarzy. Trwając na ad-
oracji Najświętszego Sakramentu, 
uczymy się myślenia i działania w sty-
lu Mistrza. Eucharystia jest najpięk-
niejszym darem dla Kościoła. Jest ona 
również zobowiązaniem, by nie za-
trzymywać wyłącznie dla siebie rado-
ści, którą daje obecność Zbawiciela. 
Niesie ona potężne wezwanie do 
naśladowania Chrystusa i dzielenie 
się Jego orędziem zbawczym z tymi, 
którzy go jeszcze nie poznali. Carlo 
Acutis, niedawno beatyfi kowany ge-
niusz komputerowy napisał: ”Im wię-
cej Eucharystii przyjmiemy, tym bar-
dziej stajemy się podobni do Jezusa. 
To nasz przedsmak nieba na ziemi”

Opr. Dorota Frańczak



5

Nr 376 MIRIAM

„Nieważne ile czynimy, lecz ile miłości 
wkładamy w czynienie tego. Nieważne ile 
dajemy, lecz jak wiele miłości wkładamy w 
dawanie”- słowa św. Matki Teresy stały się 
odbiciem zaangażowania parafi an, którzy 
pospieszyli z pomocą dzieciom z Domu 
Dziecka w Żyznowie. 

Adwent to czas, w którym szczegól-
nie pamiętamy o osobach potrzebujących. 
Ludzie chętnie organizują się, by sprawiać 
podarunki na wspomnienie św. Mikołaja 
czy Wigilię Bożego Narodzenia. Dlatego po 
raz drugi nasza parafi a postanowiła pomóc 
w tym roku wychowankom Domu Dziec-
ka w Żyznowie. Placówka ta funkcjonuje 
już od 70 lat i znajduje się w zabytkowym 
pałacyku z XIX wieku. Przez lata udało się 
dzięki pomocy wielu organizacji i dobrych 
ludzi wyremontować budynek, natomiast 
wsparcie rzeczowe, czy środków czystości, 

KALeNDARiUM

Czas Bożego Narodzenia obfi ty jest w 
śpiew liturgiczny inny niż w całym roku. 
W kościele i w domach rozlegają się dźwię-
ki kolęd i pastorałek. A jaka jest ich histo-
ria i znaczenie? Kolędy mają charakter 
modlitewny, katolicki, pojawia się w nich 
motyw narodzenia Pana Jezusa i czczenie 
Go. Natomiast pastorałki są to śpiewy po-
chodzące z tradycji ludowej, w której duże 
znaczenie odgrywają pasterze i przydomo-
we, hodowlane zwierzęta. Przyjrzyjmy się 
bliżej niektórym kolędom. 

Kolęda „Bóg się rodzi” powstała w 
1792 r. pod tytułem „Pieśń o Narodzeniu 
Pańskim” i została napisana przez 
Franciszka Karpińskiego w niedale-
ko od Rzeszowa położonym Dubiecku 
nad Sanem. Zamówienie na tę pieśń 
złożyła księżna Izabela z Czartoryskich 
Lubomirska. Tekst Karpińskiego od po-
czątku zaczęto śpiewać, jednak na różne 
melodie. Ofi cjalną, do dziś znaną i wyko-
nywaną w rytmie poloneza przypisuje się 
Karolowi Kurpińskiemu (wraz z nalecia-
łościami ludowymi). Karpiński w tekście 
owej kolędy w poetycki sposób przedsta-
wia cud narodzenia Boga, zestawiając moc 
ze słabością (truchleje) i pisząc o tym, co 

Tradycja  
śpiewania kolęd

niemożliwe – „ogień krzepnie, blask ciem-
nieje, ma granice nieskończony”. Oddaje 
też cześć Bożemu Dzieciątku, prosząc w 
ostatniej zwrotce o błogosławieństwo dla 
całej Ojczyzny - Polski. 

Z kolei, także dobrze znana i szcze-
gólnie lubiana przez dzieci, kolęda 
„Przybieżeli do Betlejem pasterze” po-
chodzi prawdopodobnie z XVII wieku 
i za jej autora uznaje się Jana Żabczyca. 
Na początku jej tekst nie posiadał refrenu 
„Chwała na wysokości…”, a jedynie same 
zwrotki, natomiast powtarzano cztero-
krotnie ostatnie słowa zwrotki np. „na li-
rze”. Z czasem zarówno tekst, jak i melodia 
ulegały zmianom – pierwotnie kolęda ta 
nie była tak skoczna jak znamy ją dzisiaj. 

„Cicha noc” to jedna z najbardziej zna-
nych kolęd na świecie. Jej tekst napisał w 
1816 roku Austriak Joseph Mohr i dwa 
lata później dał miejscowemu organiście 
(Franzowi Gruberowi) z prośbą o skom-
ponowanie melodii. Żaden z nich nie 
przypuszczał, że kolęda ta obiegnie cały 
świat. Podczas naprawy organów trafi ł na 
nią organmistrz i przekazał miejscowym 
wieśniakom-handlarzom, a oni z kolei 
śpiewali ją na targowiskach i jarmarkach. 
W ten sposób rozniosła się po całym świe-
cie tłumaczona na wiele języków.  

Jak widać, historia kolęd jest bardzo 
ciekawa i sięga wielu lat a nawet wieków. 
Ich melodie koją serca i wprowadzają w cu-
downy nastrój świąt Bożego Narodzenia, 
kiedy „Słowo ciałem się stało i zamieszkało 
między nami”. 

Natalia Sołtys

Dziękujemy za pomoc 
dla Domu Dziecka w Żyznowi e

zawsze było przez wychowawców oraz dzie-
ci bardzo doceniane i potrzebne.  Obecnie 
w Domu Dziecka w Żyznowie przebywa 30 
wychowanków w różnym wieku.

W tym roku w przedsionku kościoła 
pojawił się duży prezent z karteczkami, a na 
nich konkretne potrzeby na drobne przed-
mioty gospodarstwa domowego (m.in. 
miksery, suszarka na ubrania, tostery, garn-
ki, miotły) lub środki czystości. Oprócz tego 
istniała możliwość złożenia dowolnej ofi ary 
pieniężnej do skrzynki na zakup kosme-
tyków dla dzieci. Już w pierwszych dniach 
akcji zaobserwować można było, jak kar-
teczki znikały, a przynoszonych produktów 
przybywało. Ostatecznie, dzięki Państwa 
pomocy, udało nam się zebrać wszystkie 
produkty, o które prosił nas Dom Dziecka 
w Żyznowie.

ks. Paweł Blat 

bł. ks. Józefa Kowalskiego- 
męczennika, obrońcę Różańca 
świętego. Poświęcenie 
i wręczenie różańców 
kandydatom. 
14 PAŹDZIERNIKA
Montaż nowego 
tabernakulum i dwóch figur 
aniołów przy tabernakulum. 
20 PAŹDZIERNIKA 
Wieczór Uwielbienia, którego 
tematem była rola kobiety w 
Piśmie Świętym. 
30 PAŹDZIERNIKA 
Drugi Wieczór Świętych. 
Uczczenie świętych patronów, 
za których przebrali się chętni 
parafianie. 
lISTOPAD 
Modlitwa wypominkowa za 
zmarłych po każdej Mszy Św. 
14 lISTOPADA 
Rozpoczęcie akcji 
charytatywnej „Torby 
miłosierdzia”- przekazanie 
artykułów spożywczych dla 
ubogich z naszej parafii.
24 lISTOPADA
Wieczór Uwielbienia 
poświęcony pierwszej z 
niewiast - Ewie.
25 lISTOPADA
Utworzenie Apostolatu 
Pielgrzymującej Matki Bożej z 
Szensztatu. 
ADWENT 
Msze Św. Roratnie od 
poniedziałku do piątku o 
godz. 18.00, 
w soboty o godz. 7.00. 
5 GRUDNIA 
Rozpoczęcie zbiórki 
potrzebnych artykułów dla 
Domu Dziecka w Żyznowie. 
5 GRUDNIA 
Poświęcenie medalików dla 
dzieci przygotowujących się 
do I Komunii Św.
24 GRUDNIA 
Pasterka o godz. 22.00 
i 24.00.

opr. Ks. Paweł Blat
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„Jest to moje ostatnie pismo. Po 4 
godzinach nastąpi moje stracenie […]. 
Pogrzebu mi nie użyczą, ale urządźcie 
mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby 
od czasu do czasu ktoś o mnie wspo-
mniał i zmówił za mnie Ojcze Nasz 
[…].  Bez jednego drzewa las lasem 
zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna 
też zawita, a bez jednego człowieka 
świat się nie zawali[…]. Pozostańcie 
z Bogiem. Módlcie się za Waszego 
Hanika”.  Tak pisał do rodziców bardzo 
młody ks. Jan na kilka godzin przed 
egzekucją z rąk niemieckich okupan-
tów w katowickim więzieniu. 

Jan Macha urodził się 18 stycz-
nia 1914 r. w Chorzowie Starym. 
Dzieciństwo i młodość spędził w pa-
rafii św. Marii Magdaleny. Janek (dla 
bliskich Hanik) dobrze się uczył.  Był 
wszechstronnie uzdolniony: uczył się 
grać na instrumentach, uprawiał z 
sukcesami piłkę ręczną, angażował się 
w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej, 
Żywym Różańcu.  Po maturze poczynił 
starania do wstąpienia do seminarium 
duchownego, jednak z braku miejsc nie 
został przyjęty. Rozpoczął studia praw-
nicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Rok później idąc za głosem powołania, 
rozpoczął nowicjat w seminarium du-
chownym w Katowicach.       

Wyświęcony na księdza w czerwcu 
1939r.  1 września tegoż roku Niemcy 
napadły na Polskę i rozpętały  II wojnę 
światową. Młody wikariusz po waka-
cjach rozpoczął posługę w parafii św. 
Józefa w Rudzie Śląskiej. Sprawował 
Mszę św.,  głosił kazania, udzielał sa-
kramentów, pomagał najbardziej po-
trzebującym, którym wojna zgotowała 
trudny los: aresztowania najbliższych,  
masowe egzekucje, wywózka do obo-
zów koncentracyjnych. Ludność pol-
ską dotknęła wielka bieda. Okupant 
wymagał bezwzględnego posłuszeń-
stwa. Działalność charytatywna została 
zakazana. Mimo to ks. Macha wraz ze 
zgromadzoną wokół siebie młodzieżą 
niósł pomoc.   U zamożniejszych wy-
praszał datki, pozyskiwał  żywność  i 
wraz z młodymi ludźmi przekazywał 
je najuboższym. Nie uszło to uwadze 

gestapo (niemiecka policja), był śle-
dzony i przesłuchiwany. Nie zaprzestał 
czynienia dobra, otwierał ludzkie serca.  
Swoimi czynami przywracał wiarę w 
dobro, które jest ponad zło. We wrze-
śniu 1941r. został aresztowany i osadzo-
ny w więzieniu. W śledztwie był bestial-
sko torturowany, pozbawiony obrony i  
możliwości sprawowania Mszy św.  Po 
krótkim procesie w lipcu 1942r. usłyszał  
wyrok: kara śmierci przez zgilotynowa-
nie.  Rodzina i biskup katowicki zwra-
cali się z prośbą o ułaskawienie, jednak 
wszelkie prośby zostały bez odpowie-
dzi. Niemcom chodziło o zastraszenie 
polskich kapłanów. Jednak ks. Jan nie 
uląkł  się,  pozostał gorliwym uczniem 
swojego Mistrza Chrystusa. Na bloku 
śmierci przeżył 138 dni, gdzie każde 
wejście więziennego strażnika mogło 
oznaczać wyprowadzenie na egzekucję. 
Ten młodziutki kapłan nie załamał się, 
nie złorzeczył, nikomu nie urągał, starał 
się odkryć Boży plan. Zapiski więzien-
ne w szczególny sposób to podkreślają: 
„Jak ciężko jest się z życiem żegnać, ale 
jeżeli to wola Boga, to trzeba się zgo-
dzić”. W ostatnich dniach pobytu w 
więzieniu pozwolono mu korzystać z 
posługi więziennego kapelana, który 
tak zapisał rozmowę z błogosławionym 
księdzem: „Do głębi wzruszony i zdzi-
wiony byłem, widząc między skazańca-
mi ks. Machę. Prosił, abym wszystkim 
podziękował, biskupa i generalnego 
wikariusza mam w jego imieniu prze-
prosić za hańbę, jaką ściąga na śląski 
kler[…]. Następnie prosił o spowiedź”.  
W nocy z 2 na 3 grudnia 1942r. wraz 
z innymi skazanymi został wyprowa-
dzony na więzienny dziedziniec i dalej 
do specjalnego pomieszczenia gdzie 
stała gilotyna. Wyrok został wykonany. 
Jak podkreślają świadkowie szedł na 
śmierć w absolutnym spokoju, ufny w 
Boże Miłosierdzie z uniesioną głową, 
wpatrzony w niebo. Jego ciało zostało 
spalone w oświęcimskim krematorium. 

Warto również wspomnieć, że  w 
tym samym czasie w katowickim 
więzieniu był więziony Franciszek 
Blachnicki. Jego wyrok śmierci został 
zamieniony na pobyt w niemieckim 

obozie Auschwitz. Po odzyskaniu wol-
ności został kapłanem i dokonał wiel-
kiego dzieła – powołał ruch oazowy dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zmarł w 
niewyjaśnionych okolicznościach w 
Niemczech, kiedy w Polsce trwał stan 
wojenny. Jest kandydatem na ołtarze. 
Msza św.  beatyfikacyjna  ks. Jana od-
była się w katedrze Chrystusa Króla w 
Katowicach. Uroczystości przewodni-
czył kard. Marcello Semeraro prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Nowy błogosławiony został patronem 
Wyższego Seminarium Duchownego 
w Katowicach.    Ten 29-letni błogosła-
wiony kapłan pozostawił po sobie wie-
le myśli, kazań i „listów spod gilotyny”, 
które w dobitny sposób oddają jego 
bezgraniczną ufność Bogu.            

 I jeszcze jedna myśl księdza Jana: 
„A zatem najmilsi, myślcie o niebie, 
myślcie o niebie zarówno w kościele, 
jak i w domu, zarówno przy pracy, jak i 
w chwilach odpoczynku. Myśl o niebie, 
gdy wstajesz ze snu, gdy kładziesz się 
do łóżka; myśl o niebie gdy klękasz do 
pacierza, gdy siadasz do posiłku. Myśl 
o niebie, gdy ci wesoło na duszy, byś w 
weselu nie przebrał miary; myśl o nie-
bie, gdy gniecie i trwoga, byś nie stracił 
cierpliwości i nie zapomniał, że czu-
wa nad tobą Bóg, który jest ucieczką i 
mocą naszą i pomocnikiem we wszyst-
kich uciskach naszych. W szczególniej-
szy sposób myśl o niebie w chwili pokus 
i doświadczeń, byś nie ucierpiał”.   

Ksiądz Jan jest nowym polskim be-
atyfikowanym, jest świętym, którego 
dał nam Pan Bóg na trudne dzisiejsze 
czasy. Polecajmy się jego wstawiennic-
twu, polecajmy Kościół i Kapłanów.  

opr. K i A Tobiaszowie  

Nowy polski błogosławiony

 ks. Jan Franciszek Macha 
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W obecnym numerze naszej gazet-
ki artykuł ten po raz drugi nosi tytuł: 
„Upiększamy Dom Boży”. Pamiętamy, 
że wcześniej pisałem o tym, że „Buduje-
my Dom Boży”. To najlepiej świadczy o 
tym, że prace przy nowej świątyni znaj-
dują się na końcowym etapie.  Od chwili 
rozpoczęcia budowy w czerwcu 2016 r. 
minęło już, a właściwie dopiero, pięć lat. 
Każdy rok przynosił wielkie postępy w 
pracach budowlanych. Przypomnę, że 
pierwszą Mszę św. Pasterską celebrował 
ks. Biskup Ordynariusz Jan Wątroba w 
nowej świątyni 25 grudnia 2017 r. A w 
następnym roku od października, zaczę-
liśmy codziennie sprawować Euchary-
stię. Tak więc nowa świątynia służy nam 
już od ponad 3 lat. Myślę, że wszyscy 
bardzo szybko doceniliśmy nowe moż-
liwości i jakość nowego kościoła. W nim 
warunki do modlitwy i uczestnictwa w 
nabożeństwach są nieporównywalnie 
lepsze od poprzedniej małej i zimnej ka-
plicy. A w obecnej sytuacji związanej z 
pandemią koronawirusa, nawet trudno 
sobie wyobrazić, jak wyglądałby wów-
czas udział wiernych w liturgii. Oczywi-
ście przez cały czas trwały i nadal trwają 
prace, szczególnie we wnętrzu nowego 
kościoła. 

Tylko w ostatnim roku 2021, pomi-
mo pandemii, udało się nam zrealizo-
wać wiele zadań w tym zakresie. Wyliczę 
tylko te najważniejsze, związane głównie 
z projektem wnętrza wykonanym przez 
p. Marcina Szczepaniaka. Na początku 
roku zostały ukończone prace przy ołta-
rzu głównym i ołtarzach bocznych: Jezu-
sa Miłosiernego i św. Jana Pawła II. Nad 
ołtarzem głównym został umieszczony 
nowy obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej. Jednym z najważniejszych elemen-
tów była posadzka, do której granit był 
sprowadzony z Indii i Chin. Pomimo 
opóźnień w transporcie, dzięki deter-
minacji projektantki p. Doroty, udało się 
ukończyć prace przed Uroczystością I 
Komunii św. Efekt końcowy przekroczył 
nasze oczekiwania. Posadzka jest piękna 
i doskonale komponuje się z całością. 
Nadal spłacamy jej wykonanie, co mo-
żemy śledzić na stronie internetowej pa-
rafii oraz w naszej gazetce. Do spłaty (z 
200 000 zł) na dzień dzisiejszy pozostało 
jeszcze około 40 000 zł. 

Przed Odpustem, który, jak wiemy, 
wypada 26.08, zamontowane zostały 
elementy dekoracyjne wokół obrazu 

UPIĘKSZAMY DOM BOŻY
MB Częstochowskiej, a w październi-
ku nowe tabernakulum oraz postacie 
dwóch aniołów, adorujących Najświęt-
szy Sakrament. To niezwykle ubogaci-
ło prezbiterium. Niektórzy parafianie 
myśleli, że to już koniec prac. Tymcza-
sem brakowało jeszcze mozaiki wokół 
obrazu i aniołów oraz symbolu Ducha 
Świętego, który będzie umieszczony na 
samej górze prezbiterium. Kiedy piszę 
ten artykuł mam nadzieję, że zdążymy te 
prace wykonać jeszcze przez Bożym Na-
rodzeniem. Podobnie sprawa wygląda z 
nowymi ławkami. Projekt jest realizowa-
ny przez Parafianina, który obiecał, że na 
Święta wykona kilka sztuk, a w nowym 
roku powstaną pozostałe. Ta inwestycja 
jest bardzo potrzebna, bo wielu Parafian 
zauważa, że stare ławki nie pasują już do 
nowego pięknego wnętrza. Z pewnością 
mają rację, ale musimy uzbroić się w 
cierpliwość i nieco poczekać. I tak wy-
daje się, że „nie przesypiamy gruszek w 
popiele” i prace przy upiększaniu świąty-
ni postępują naprzód w dobrym tempie. 

Dlatego dziękujemy najpierw Do-
bremu Bogu oraz Matce Bożej Często-
chowskiej - naszej Patronce, za błogosła-
wieństwo i wsparcie z góry dla naszych 
wysiłków. Nasza świątynia nie wyglą-
dałaby tak pięknie, gdyby nie ofiarność 
Parafian oraz Darczyńców. Mam tu na 
myśli składkę w każdą 3. niedzielę mie-
siąca przeznaczoną na upiększenie na-
szej świątyni. Ofiary możemy składać w 
kopertach na tacę lub przesyłać na konto 
parafialne (wówczas tę sumę można od-
pisać od podatku). Wielkie słowa uzna-
nia należą się fundatorom obrazu MB 
Częstochowskiej, ołtarza Jezusa Miło-
siernego, ołtarza św. Jana Pawła II oraz 
nowego tabernakulum. Słowa podzięko-
wania kieruję także do Parafii Chrystusa 
Króla w Rzeszowie, która w tym roku 
wsparła nas finansowo. Należy w tym 
miejscu także wspomnieć o wykonaniu 
przez Parafian innych prac, zwłaszcza o 
zamontowaniu monitoringu, który po-
prawia bezpieczeństwo funkcjonowania 
naszego kościoła oraz domu parafialne-
go. 

Jestem wdzięczny także tym, którzy 
w intencji upiększania nowej świąty-
ni ofiarują swoją modlitwę i cierpienie. 
Każda i każdy z nas na swój sposób może 
i powinien zaangażować się w to wielkie 
dzieło wznoszenia Domu Bożego. Jest to 
dla nas wielkie zadanie, ale równocze-

śnie zaszczyt i zasługa u Pana Boga. 
Dziękując Bogu, Matce Najświętszej 

oraz Ofiarodawcom za to, co udało nam 
się wykonać w poprzednim roku, myśli-
my równocześnie o tym, co czeka nas w 
następnym 2022 roku. Nowych wyzwań 
nam nie zabraknie. W dalszym ciągu bę-
dziemy realizować projekt wnętrza świą-
tyni. Mamy nadzieję zakończyć prace 
przy prezbiterium oraz wykonać resztę 
ławek. Do zaprojektowania i zrobienia 
pozostaje ołtarz boczny św. Barbary oraz 
św. Józefa. Mamy w planie także zapro-
jektowanie i wykonanie nowego oświe-
tlenia. W dalszej kolejności pozostaje 
wykonanie stacji Drogi Krzyżowej. Do 
tego dochodzi nie zrealizowany jeszcze 
projekt zagospodarowania terenu wokół 
kościoła. Wiąże się to z przebudową sta-
rej kaplicy, która zostanie przekształco-
na w kapliczkę upamiętniającą miejsce, 
gdzie była sprawowana Eucharystia w 
początkach parafii. Zostaną także zapro-
jektowane chodniki i dodatkowe miejsca 
parkingowe.  

Na koniec pamiętając o słowach 
psalmu: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, 
na próżno trudzą się ci, którzy go wzno-
szą” (Ps 127,1), proszę Was o modlitwę w 
intencji dalszych prac przy upiększaniu 
naszej świątyni i zagospodarowaniu jej 
otoczenia, a wszystkie nasze plany po-
lećmy Tej, która jest naszą sprawdzoną 
Orędowniczką - Matce Bożej Często-
chowskiej. 

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
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Parafialny Kalendarz Duszpasterski 
styczeń - Kwiecień 2022

01 I I sobota miesiąca Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze św. o godz. 7.00, 9.00,10.30, 12.00 
i 16.00. O godz. 15.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi

02 I II Niedziela 
po Narodzeniu Pań.

W każdą sobotę  o godz. 18.00 msza św. niedzielna. Msze św.  jak w każdą niedzielę: o godz. 7.00, 9.00,10.30, 12.00 
i 16.00. Po mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych. Dodatkowa msza św. kolędowa o godz. 14.00. 

05 I środa
(co tydzień)

W środy po mszy św. wieczornej nowenna do MB Częstochowskiej. Prośby i podziękowania składamy do skrzynki 
w przedsionku kościoła lub przez stronę internetową parafii. W każdą środę po nowennie wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i adoracja w ciszy do godz. 19.30.

06 I czwartek
Trzech Króli

Msze św.  jak w każdą niedzielę. Po mszach św. składając dobrowolną ofiarę możemy nabyć poświęconą kredę 
i kadzidło. Dodatkowa msza św. kolędowa o godz. 14.00.

07 I I piątek 
miesiąca

Msza św. o godz. 7.00. Spowiedź od 6.30 do 7.00; od 17.00 do 18.00. O 17.30 Komunia św., wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracja; godz. 18.00 litania do Serca Pana Jezusa, a potem msza św.

09 I  III Niedziela po 
Narodzeniu Pań.

Święto Chrztu Pańskiego. Msze św. jak w każdą niedzielę. Dodatkowa msza św. kolędowa o godz. 14.00.
Kończy się okres Bożego Narodzenia.

16 I II Niedziela 
Zwykła

Msze św. jak w każdą niedzielę. Zbiórka na prace wykończeniowe w nowym kościele.
Dodatkowa msza św. kolędowa o godz. 14.00.

23 I III Niedziela Zw. Niedziela Słowa Bożego. Msze św. jak w każdą niedzielę. Dodatkowa msza św. kolędowa o godz. 14.00.

30 I IV Niedziela Zw. Msze św. jak w każdą niedzielę. Dodatkowa msza św. kolędowa o godz. 14.00.

02 II środa Święto Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej. Światowy dzień życia konsekrowanego. Msza św. z poświęceniem gromnic 
o godz. 18.00. 

04 II I piątek miesiąca Msza św. o godz. 7.00. Spowiedź od 6.30 do 7.00; od 17.00 do 18.00. O 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i adoracja; godz. 18.00 litania do Serca Pana Jezusa, a potem msza św. 

05 II I sobota miesiąca O godz. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi kończący się Komunią św. W każdą 
sobotę o godz. 18.00 msza św. niedzielna.

06 II V Niedziela 
Zwykła

Msze św. o godz. 7.00, 9.00,10.30, 12.00 i 16.00. Po mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych.
Dodatkowa msza św. kolędowa o godz. 14.00.

13 II VI Niedziela Zw. Msze św. jak w każdą niedzielę. 

20 II VII Niedziela Zw. Msze św. jak w każdą niedzielę. Zbiórka na prace wykończeniowe w nowym kościele.

27 II VIII Niedziela Zw. Msze św. jak w każdą niedzielę. 

02 III Środa Popielcowa Rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. z posypaniem popiołem o godz. 8.00, 16.00, 17.30 i 19.00. Składka na potrzeby 
parafialnego Caritas.

03 III I czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15.

04 III I piątek Msza św. o godz. 7.00. Spowiedź od 6.30 do 7.00; od 17.00 do 18.00. O 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i adoracja; godz. 18.00 litania do Serca Pana Jezusa, a potem msza św. Droga Krzyżowa o godz.18.30 oraz o godz. 20.00.

05 III I sobota O godz. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi kończący się Komunią św.
W każdą sobotę  o godz. 18.00 msza św. niedzielna.

06 III I Niedziela  
Wielkiego Postu

 Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00.  Zmiana tajemnic różańcowych po mszy św. o godz. 7.00. Koronka do Bożego 
Miłosierdzia o 15.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św. bez kazania.

10 III czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15.
11 III piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.30 i 20.00.

13 III II Niedziela  
Wielkiego Postu

 Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00.  Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św. bez kazania.

17 III czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15
18 III piątek Droga Krzyżowa o godz.17.30 oraz o godz. 20.00.
19 III sobota Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

20 III III Niedziela  
Wielkiego Postu

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00. Zbiórka na prace wykończeniowe w kościele. Koronka do Bożego Miłosierdzia 
o 15.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św. 

24 III czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15. 
25 III piątek ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
26 III sobota REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

27 III IV Niedziela
Wielkiego Postu

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNEMsze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00. Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00. Gorzkie 
Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św.

31 III czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15 

01 IV I piątek Msza św. o godz. 7.00. Spowiedź od 6.30 do 7.00; od 17.00 do 18.00. O 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
adoracja; godz. 18.00 litania do Serca Pana Jezusa, a potem msza św. Droga Krzyżowa o godz.18.30 oraz o godz. 20.00.

02 IV I sobota O godz. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi kończący się Komunią św.
W każdą sobotę  o godz. 18.00 msza św. niedzielna.

03 IV V Niedziela  
Wielkiego Postu

 Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00.  Zmiana tajemnic różańcowych po mszy św. o godz. 7.00. Koronka do Bożego 
Miłosierdzia o 15.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św.

07 IV czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15. 

08 IV piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.30 i 20.00.

10 IV Niedziela  
Palmowa

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00.  Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św. Poświęcenie palm na każdej mszy św.

14 IV Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o 18.00. Czuwanie modlitewne do 21.00.

15 IV Wielki Piątek Rozpoczęcie czuwania koronką o 15.00.Droga Krzyżowa o godz. 17.30. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.
Czuwanie modlitewne do 21.00.

16 IV Wielka Sobota Rozpoczęcie czuwania przy Bożym Grobie o 9.00.Poświęcenie pokarmów o godz.: 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 i 13.00. 
Poświęcenie pokarmów w Remizie przy ul. Jana Pawła II o godz. 12.00. Obrzędy Wigilii Paschalnej o godz. 19.00.

17  IV Wielka Niedziela Rezurekcja o godz. 6.00.Msze św. w tym dniu jeszcze o godz. 09.00  10.30, 12.00 i 16.00. 

18  IV Poniedziałek 
Wielkanocny Msze św. o godz. 7.00, 9.00. 10.30,  12.00 i 16.00.
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Nr 376 MIRIAM

parafian
Dla

najmłodszych

Pismo Parafi i 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 Parafi i MB częstochowskiej  

Wpisuj wyrazy w białe kratki, gdzie koniec jednego wyrazu jest początkiem 
następnego.
Rozpocznij trasę – wpisywanie wyrazów od START i zakończ na STOP

Hasła:
1. Miejsce narodzin Jezusa. 2. Diego, słynny argentyński piłkarz. 3. Mieszkaniec Stanów 
Zjednoczonych. 4. Tajemnica części radosnej Różańca Świętego. 5. Opuszczenie kraju z przyczyn 
politycznych. 6. Dom dla rybek akwariowych. 7. Stolica Państwa Krzyżackiego. 8. Św. …, patron 
kierowców. 9. Morska lub elektromagnetyczna. 10. Armia Krajowa. 11. „Zawsze ma dwa końce”. 
12. Piłkarski klub z Turynu. 13. Pierwszy chrześcijański męczennik. 14. Duży afrykański ssak 
z rogiem na nosie. 15. Wspólne państwo Słowaków i Czechów. 16. Św. … Bobola. 17. Kraj 
kwitnącej wiśni. 18. Przeciwna reakcji. 19. Dekoracyjna tkanina zdobiąca niejedną komnatę na 
Wawelu. 20. Wystawiana w kościele ze żłóbkiem w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 21. Cenny 
podpis, który możemy otrzymać od idola, gwiazdy czy ważnej osobistości. 22. Jeden z wielu 
umocnień obronnych – bastionów w twierdzy Przemyśl.

opr. Piotr Śpiewla 

ZRÓB SOBIE ŚWIĄTECZNY SPACER 
PO ZAMKU KRÓlEWSKIM 
NA WAWElU



10

Nr 376MIRIAM

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, sobota – 
7.00, I piątek – 7.00
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. 10.00. 
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: www:http://
mbczestochowska.rzeszow.pl
Adres e-mail: mbczestochowska@
rzeszow.opoka.org.pl

Sakrament Chrztu św. przyjęli 
(od 28.08.2021 r.):
Julian Maciej Ciuk, 
Aleksander Piotr Adamczyk, 
Milena Renata Patruś, 
Filip Antoni Ciura, 
Mateusz Beściak, Klara Żak, 
Kamil Miłosz Wójcik, 
Tymon Michałek, Kinga Maria Radko, 
Zofia Suppel, 
Stanisław Pisarczyk, 
Majka Katarzyna Paściak, 
Felicja Domaradzka, 
Hubert Szymon Konopelski, 
Adam, Jan Domarski.    

Sakrament Małżeństwa zawarli: 
Jakub Michał Czach i Patrycja Łucja Szubart. 

Po nagrodę do Pana odeszli:
†Stanisław Skiba (ur. 1945 r.)
†Ewa Sztaba  (ur. 1956 r.)
†Krystyna Bester  (ur. 1944 r.)
†Tadeusz Zięba  (ur. 1962 r.)
†Ryszard Woźniak  (ur. 1940 r.)
†Emilia Zięba (ur. 1940 r.)
†Eugeniusz Puc (ur. 1930 r.)

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA  25.12.2021 r.

OGłOSZENIA PARAFIAlNE:
Dziś wypada Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. o godz.: 9.00.10.30, 

12.00 i 16.00. Jutro Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze św. jak w 
każdą niedzielę. Na mszach św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. We środę po 
mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej i adoracja Najświętszego Sakramentu 
do godz. 19.30. W piątek zakończenie Starego Roku (św. Sylwestra). Msza św. i 
nabożeństwo na zakończenie roku o godz. 17.00. W tym dniu Ksiądz Biskup udzielił 
dyspensy od pokarmów mięsnych. W sobotę, 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki. Msze św., jak w każdą niedzielę: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. Zmiana 
tajemnic różańcowych wyjątkowo po Mszy św. o godz. 9.00. W I sobotę miesiąca 
różaniec wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata o godz. 
15.15. 

Również w tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wizyta duszpa-
sterska będzie miała inną formę. Zapraszamy Parafian z poszczególnych ulic do 
kościoła na specjalną mszę św. odprawianą w ich intencji w święta i niedzielę o 
godz. 14.00. Będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku, zdrowie 
i wszelkie potrzebne łaski. Na zakończenie liturgii będzie wystawienie Najświętszego 
Sakramentu oraz indywidualne błogosławieństwo dla poszczególnych rodzin. Będzie 
można zabrać wodę święconą w buteleczkach, aby po powrocie do domu poświęcić 
mieszkanie. Chętni mogą zaprosić księdza do poświecenia mieszkania lub na mo-
dlitwę i rozmowę na umówiony wcześniej termin. Można to zrobić w zakrystii 
lub telefonicznie (17 780 71 03). Ofiary z racji kolędy możemy składać w koper-
tach w niedzielę w kościele lub przesyłać na konto parafii z dopiskiem „wizyta 
duszpasterska”. Jest to podziękowanie kapłanom za całoroczną pracę, za głoszenie 
słowa Bożego, posługę w konfesjonale. Również ministranci otrzymywali przy oka-
zji wizyty duszpasterskiej drobne datki. Ponieważ w tym roku nie będą chodzić 
po kolędzie proponujemy, aby po mszach św. kolędowych złożyć im dobrowolną 
ofiarę do puszki. 

Plan mszy św. kolędowych na ten rok:
NIEDZIELA (02 I ) ( godz. 14.00). Mieszkańcy  ul. Kwiatkowskiego: numery nie-

parzyste od nr 63 do 161 oraz bloki 139A-139P i 141B-141D.
CZWARTEK (06 I ) (godz. 14.00). Mieszkańcy  ul. Kwiatkowskiego,  numery parzy-

ste oraz bloki, od nr 46 do 46D, 50E oraz 84 i 86; Mieszkańcy ul. Piaskowej.
NIEDZIELA (09 I ) (godz. 14.00). Mieszkańcy  ul. Papieskiej, Jana Pawła II, 

Gościnnej (numery parzyste) i Jachowicza.
NIEDZIELA (16 I ) (godz. 14.00). Mieszkańcy  ul. Podmiejskiej oraz Koło.
NIEDZIELA (23 I ) (godz. 14.00). Mieszkańcy  ul. Strażackiej numery nieparzyste 

oraz bloki, od nr 21B do 21J, 23A do 23C
NIEDZIELA (30 I ) (godz. 14.00). Mieszkańcy  ul. Strażackiej numery parzyste 

oraz bloki, od nr 12A do 12G, 18A do 18J, 20C, 40, 42 i 42A oraz blok 44B,C.
NIEDZIELA (06 II ) (godz. 14.00). Mieszkańcy  ul. Sympatycznej domki, szeregów-

ki oraz bloki, od nr 15 do nr 28
Cały plan poszczególnych mszy św. podany jest na tablicy ogłoszeń, oraz na stro-

nie internetowej parafii i parafialnym facebooku. 
1. Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, 

wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców domków 
z ul.  Strażackiej: od nr 13b do nr 18. 

2. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygodnik „Nie-
dziela” w cenie 6 zł. W przedsionku kościoła można zabrać naszą gazetkę parafialną 
MIRIAM.

 Intencje Mszy św. w tym tygodniu:
– poniedziałek (28.12) godz. 18.00 1/ †Wojciech Tomas (od Szymona z rodz.) 2/ 

†Emilia Śmigiel (msza św. greg.)
– wtorek (29.12) godz. 18.00 1/ †Wojciech Tomas (od rodziny Kłosów) 2/ †Emilia 

Śmigiel (msza św. greg.), godz. 19.00 Msza św. kolędowa w intencji mieszkańców ul. 
Kwiatkowskiego, numery  nieparzyste od nr 63 do 161(bez bloków).

– środa (30.12) godz. 18.00 1/ W intencji próśb i podziękowań do MB 
Częstochowskiej 2/ †Emilia Śmigiel (msza św. greg.), godz. 19.00 Msza św. kolędowa 
w intencji mieszkańców bloków ul. Kwiatkowskiego, od numeru 139A do 139P oraz 
od 141B do 141D

– czwartek (31.12) godz. 17.00 1/ †Wojciech Tomas (od współpracowników z pra-
cy żony Doroty)2/ †Emilia Śmigiel (msza św. greg.)

– piątek (01.01.2021) NOWY ROK godz.  07.00 †Stefania Pałka (26 rocz. śm.), Jan, 
godz. 09.00 †Bartosz Złamaniec, godz. 10.30 †Emilia Śmigiel (zakończenie mszy św. 
greg.), godz. 12.00 W intencji Parafian, godz. 16.00 †Wojciech Tomas (od uczestników 
pogrzebu)

– sobota (02.01) godz. 7.00 †Krystyna Mikuła (od Adama Mikuły), godz. 18.00  1/ 
Msza św. kolędowa w intencji mieszkańców ul. Papieskiej i Jana Pawła II , 2/ †Wojciech 
Tomas (od uczestników pogrzebu) 

– niedziela (03.01) godz.  07.00 W intencji Róż Różańcowych w Parafii, godz. 
09.00  †Wanda Baran, godz. 10.30 †Wojciech Tomas (od uczestników pogrzebu), godz. 
12.00  W intencji Parafian, godz. 16.00 †Bronisława (27 rocz. śm.)



Bierzmowani w siedliskach Poświęcenie różańców dla dzieci klas iii

 Konkurs różańcowy dla dzieci – 
wyróżnione prace

Poświęcenie i wręczenie medalików 
dla dzieci klas iii

Oaza Dzieci Bożych schola parafi alna

wieczór Świętych
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