
 

 27 II 

 2022 
nr 

385 

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

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeź-
wość Narodu. 

2. Informujemy, że klika dni temu została ułożona mozaika wokół 
aniołów i tym samym zakończyły się prace w prezbiterium.  
Pozostały jeszcze do wykonania sedilla i krzesła dla służby  
liturgicznej. 

3. Dzisiaj po mszy św. wieczornej, o godz. 17.00, zapraszamy do 
domu parafialnego na spotkanie Rady Duszpasterskiej. Głów-
nym tematem spotkania będą dalsze prace przy upiększaniu świątyni 
oraz zagospodarowanie terenu wokół kościoła, a także sprawy  
duszpasterskie. 

4. Najbliższa środa,02.03, to Środa Popielcowa. Msze św. o godz. 8.00, 
16.00, 17.30 i 19.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Posypa-
niem głowy popiołem rozpoczniemy 40-dniowy okres Wielkiego 
Postu, w którym przez modlitwę, uczynki pokutne i czynną miłość 
bliźniego będziemy przygotowywać się do Świąt Wielkanocnych. 
Składka ze Środy Popielcowej zostanie przeznaczona dla para-
fialnego Caritas na pomoc dla potrzebujących z parafii.  

5. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 17.15. Zapraszamy 
na nią dzieci przedszkolne oraz ze szkoły podstawowej. Dla dzieci 
będą rozdawane specjalne naklejki, jako świadectwo uczestnictwa. 
Natomiast Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątek o godz. 
17.30. Młodzież zaprasza wszystkich parafian na nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 20.00. 

6. Kuria Diecezjalna zachęca do udziału w corocznej Drodze Krzy-
żowej ulicami Rzeszowa, która odbędzie się w najbliższy piątek. 
Początek o godz. 18.00 na placu Śreniawitów. 

7. W tym tygodniu obchodzimy wypada I czwartek, I piątek i I so-
bota miesiąca. Spowiedź w czwartek od 17.30 do 18.00, w piątek 
od godz. 6.30 do 7.00 i od 17.00 do 18.00.     

8. W piątek, 04.03, wypada święto św. Kazimierza. 
9. Nabożeństwo Gorzkich Żali  z kazaniem pasyjnym w niedzielę  

o godz. 15.15 a po nich ok. 16.00 Msza św. bez kazania. Akcja 
Katolicka prowadzi Koronkę do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. 
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tych nabożeństwach 

10.Nasza Parafia oraz Parafia w Mrowli organizuje 3-dniową piel-
grzymkę autokarową do Warszawy w dniach 20-22 maja. W pla-
nie: świątynia Opatrzności Bożej wraz z muzeum św. Jana Pawła II  
i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Starówka z Zamkiem Kró-
lewskim, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki, Powązki,  
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Grób bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki itp. Wyjazd w piątek,20.05, wcześnie rano, powrót  
w niedzielę, 22.05, wieczór. Koszt wynosi 550 zł. W cenie znajdu-
ją się 2 noclegi w pokojach dwuosobowych z łazienką wraz ze śnia-
daniem i obiadokolacją, bilety wstępu do muzeów wraz z przewod-
nikiem, autokar. Nasza Parafia ma 20 miejsc. Zgłoszenia wraz z za-
liczką 100 zł. będą przyjmowane do niedzieli 6 marca. 

11.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła (50 zł.).  Na ten tydzień 
prosimy mieszkańców bloków z ul.  Strażackiej: nr 42 i 42 A.  

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać 
tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny”. 

o g ł o s z e n i a:  

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA  
Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Pa-
nem czołem; zapustne śmiechy na stronę, cier-
niową wijmy koronę.   
 W najbliższą środę 2 
marca rozpoczniemy 
Wielki Post. Posypanie 
głowy popiołem ma 
nam uzmysłowić prze-
mijalność i kruchość 
życia. Jest to wielowie-
kowa tradycja  a każdy 
pochylając głowę przy-
znaje że jest grzeszny i 
pragnie swojego nawró-
cenia.  Rytuał ten na stałe do kalendarza litur-
gicznego wprowadził papież Urban II. Posta-
nawiając jednocześnie, że popiół ma powstać 
ze spalenia palm poświęconych w Niedzielę 
Palmową w poprzednim roku.  
 Szczególnie w tym okresie Kościół Kato-
licki przypomina nam o obowiązkach   wobec 
Boga i bliźnich. Zachęca do  modlitwy, postu, 
złożenia jałmużny i wyzbycia się wszystkiego, 
co grzeszne. Jest to czas umartwienia, czas na 
zwolnienia tempa życia aby mieć chwilę  
na  refleksję,  zbliżenie  się  do  Boga  i  podję-
cia umartwienia np.  

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki  
w naszym kościele. Na stronie internetowej 
parafii można w łatwy sposób przyczynić się 
do sfinansowania tej inwestycji. Tam też bę-
dzie można śledzić postęp prac za pomocą 
wizualizacji świątyni. Do tej pory udało nam 
się zebrać: 11 060 zł. z 100 000 zł. Bóg  
zapłać! 

Pokarm na drogę (życia) 
 

„Czy może niewidomy prowadzić 
niewidomego?„ /Łk 6, 39/  

 

Bardzo łatwo przychodzi nam podejmo-
wać rolę nauczyciela dobrego postępowania. 
Łatwo przybieramy rolę eksperta od tego, "jak 
powinno być", stając się fachowcami, którzy 
tak naprawdę niewiele mają do zaoferowania. 
Tego "jak powinno być" uczymy się całe ży-
cie. Całe życie jest szkołą Miłości, która 
"powinna być" wszędzie i zawsze. A nauczy-
ciel i mistrz w tej szkole jest tylko jeden -  
Jezus Chrystus. 

WIELKI POST- SZCZEGÓLNY 

CZAS W NASZYM ŻYCIU  

Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE MSZALNE  

28.02 – 06.03 
 

Poniedziałek (28.02)  

1/ †Ewa Wróbel- od rodz. Grudniewicz 

2/ †Krystyna Sum- od rodz. Budzisz  
Poza parafią: 

†Eugeniusz Puc- od kolegów Marka  
Wtorek (01.03)  

1/ †Krystyna Sum- od przyjaciółek Joli  

2/ †Eugeniusz Woźniak- od kolegów z pra-
cy syna  
Poza parafią: 

†Jerzy Płonka- od rodz. Kochanowicz 

Środa (02.03) 

godz. 08.00  

†Ewa Sztaba- od męża 

godz. 16.00  

†Eugeniusz Woźniak- od kolegów syna 

godz. 17.30  

W intencji próśb i podziękowań do MB 

godz. 19.00 

†Krystyna Sum- od rodz. Frankiewiczów  
Poza parafią: 

†Jerzy Płonka- od wnuka Rafała z rodz.  
Czwartek (03.03)  

1/ †Eugeniusz Woźniak-od kolegów syna 

2/ †Alicja- 10 rocz. śm.   

Poza parafią: 

†Jerzy Płonka- od Mariusza Noga z rodz.  

Piątek (04.03)  

godz. 7.00 

 †Donat Koczan (rocz. śm.), Ludwik, 
Alfreda, Paulina 

godz. 18.00 

1/ †Eugeniusz Woźniak- od syna 

2/ †Krystyna Sum- od pracowników 
Ochrony i działu BHP firmy Koral  
Poza parafią: 

†Jerzy Płonka- od szwagierki Anny  

Sobota (05.03)  

godz. 7.00 

Dziękczynna w rocz. urodzin Pawła  
godz. 18.00  

1/ †Krystyna Sum- od siostrzenic Rakszaw-
skich  
Poza parafią: 

†Jerzy Płonka- od chrześnicy Magdaleny  

Niedziela (06.03) 

godz. 7.00  

†Krystyna Sum- od sąsiadów Wróbel i 
Żuczek  
godz. 9.00  

†Bogdan Jurzysta, zmarli z rodz. Szeliga  
godz. 10.30  

O zdrowie i błog. Boże dla Oskara  
godz. 12.00  

1/ W intencji Parafian  

2/ O błog. Boże i potrzebne łaski dla Kazi-
mierza i całej rodziny  
godz. 16.00  

†Dziękczynna w rocz. urodzin Moniki 

WIELKI POST- SZCZEGÓLNY CZAS W NASZYM 

ŻYCIU  
postu. Jednocześnie Kościół za św. 
Mateuszem Ewangelistą przypomina 
aby post nie był tylko zewnętrzną 
praktyką, na pokaz czy nawet dla 
zdrowia - bo post to nie dieta. Nie 
powinien być powodem naszego 
przygnębienia i smutku. Post bez na-
wrócenia serca czyni post bezowoc-
nym. Wspaniałą praktyką jest przy-
stąpienie na początku Wielkiego Po-
stu do sakramentu pokuty. W dobrym 
przeżyciu tego okresu pomaga uczest-
nictwo w nabożeństwach Drogi Krzy-
żowej i Gorzkich Żali.  
Droga Krzyżowa to nabożeństwo 
pasyjne, które odprawiane jest w każ-
dy piątek Wielkiego Postu podczas 
którego rozważana jest Męka Jezusa 
Chrystusa. Nabożeństwo to wywodzi 
się z wczesnych wieków chrześcijań-
stwa. W Jerozolimie pielgrzymi byli 
oprowadzani przez posługujących 
tam franciszkanów, zatrzymując się 
w miejscach związanych z męką  
i śmiercią Pana Jezusa (Via Doloro-
sa ). Wiedzę na jej temat czerpiemy  
z Ewangelii, pobożnych pism i trady-
cji Kościoła. Obecnie Droga Krzyżo-
wa zawiera 14 stacji-krzyży i jest 
przedstawiana w obrazach, rzeźbach 
lub monumentach, które mają poma-
gać w kontemplacji i modlitwie. Za 
pobożne odprawienie Drogi Krzyżo-
wej można uzyskać odpust zupełny 
dla siebie lub za zmarłych.  

Gorzkie  
Żale to peł-
ne teologicz-
nej głębi, 
polskie nabo-
żeństwo pa-
syjne, napi-
sane na prze-
łomie wie-
ków XVII  
i XVIII przez 
misjonarza o. 
Wawrzyńca Bieniuka. Po raz pierw-
szy zostało odprawione 13 marca 
1707r. w kościele pw. Świętego 
Krzyża w Warszawie. Nazwa Gorz-
kie Żale pochodzi od pierwszych 
słów pieśni „Gorzkie żale przybywaj-
cie, serca nasze przenikajcie”. To 
wielkopostne śpiewane, przejmujące 
nabożeństwo najczęściej odprawiane 
w niedzielne popołudnie, połączone 
jest z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu i kazaniem pasyjnym 
oraz błogosławieństwem Najświęt-
szym Sakramentem. Ukazuje ono 
cierpienie Chrystusa , biczowanie, 
umęczenie i ukrzyżowanie oraz 
współcierpienie jego Matki - Matki 
Bolesnej. To niezwykłe nabożeństwo 
jest dla nas przewodnikiem wprowa-
dzającym nas w pełnię cierpienia Pa-
na Jezusa, boleści Matki Bożej i dro-
gą do zerwania z grzechem.  
opr. K i A Tobiaszowie  

 

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Izabelę Suszek   
- od syna Wiesława - 2.02.2023r. g. 1800 
- od syna Ryszarda z rodz. - 3.02 g. 1800 

- od siostry Emilii z rodz. - 4.02 g. 1800 
- od chrześniaka Krzysztofa z rodz. - 
6.02 g. 1800 
- od siostry Aleksandry z synem - 7.02. 
g. 1800 
- od Róży MB Częstochowskiej - 9.02  
g. 1800 
od rodz. Borowiec - 10.02 g. 1800 
- od rodz. Rzucidło - 11.02 g. 1800 
- od szwagierki Heleny z rodz. - 13.02  
g. 1800 
- od kolegów z pracy syna Ryszarda z 
wydziału Baranówka - 14.02 g. 1800 

 

Msze św. poza parafią: ks. Grzegorz 
Flis- Toruń:  
- od siostry Aleksandry z synem -  
1.05.2022r. godz. 900 
- od Marii i Renaty Cieśla - 2.05 g. 1800 

- od rodziny Nogów - 
3.05 g. 1800 
- od Mariana Miąsik - 
4.05 g. 1800 
- od Haliny Woźniak - 
5.05g. 1800  
- od Anety Radaczyń-
skiej z rodz. - 6.05  
g. 1800  
- od Elżbiety i Tadeusza 

Prędki - 7.05 g. 1800 
- od rodz. Śpiewlów - 8.05 g. 900 
- od rodz. Paśko - 9.05 g. 1800 

- od kuzynki Zofii z rodz. - 10.05 g. 1800 

- od rodz. Tłuczek - 11.05 g. 1800 

- od Anny i Grzegorza Papciak - 12.01 
g. 1800 
- od Bronisławy Szwed z rodz. -15.05  
g. 900 

- od Marii Zięby z rodz. - 17.05 g. 1800  
- od rodz. Przebieradłów - 18.05 g. 1800 
- od Krzysztofa Lasoty - 19.05 g. 1800 

- od rodz. Drąg - 20.05 g. 1800 
- od rodz. Miazgów - 21.05 g. 1800 
- od rodz. Pacześniak - 22.05 g. 900  


