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1. Składamy podziękowania za udział w rekolek-
cjach wielkopostnych. Mamy nadzieję, że pomo-
gą nam owocnie przeżyć zbawienny czas nawróce-
nia i pokuty i dobrze przygotować się do Świąt 
Wielkanocnych. 

2. Dzisiaj po mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajem-
nic różańcowych. Natomiast na mszy św. o godz. 
12.00 będzie poświecenie modlitewników dla 
kandydatów do bierzmowania z klas VII. 

3. W dniu dzisiejszym wolontariusze będą zbierać 
ofiary na hospicjum dla dzieci w Rzeszowie. 
Ulotki informujące o działalności hospicjum są  
w przedsionku kościoła. 

4. We wtorek po mszy św. wieczornej w domu pa-
rafialnym zapraszamy na spotkanie członków  
i sympatyków Akcji Katolickiej. 

5. We środę po mszy św. nowenna do MB Często-
chowskiej a po niej adoracja w ciszy do godz. 
19.30. Zapraszamy do modlitwy. 

6. Ostatnia w tym roku Droga Krzyżowa dla dzieci  
w czwartek o godz. 17.15.  

7.  W najbliższy piątek zapraszamy na Drogę Krzyżo-
wą, która odbędzie się ulicami naszej parafii. 
Początek po Mszy o godz. 18.00. Przejdziemy ul. 
Koło w kierunku ul. Kwiatkowskiego; powrót do 
kościoła ul. Podmiejską. W tym dniu nie będzie 
Drogi Krzyżowej o godz. 17.30 i 20.00. 

8. Do skrzynki w przedsionku kościoła możemy 
złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu. 

9. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie 
palm na każdej mszy św. 

10.W związku z tym, że zostały zniesione ograni-
czenia związane z koronawirusem wracamy do 
dekanalnej spowiedzi wielkanocnej. Odbędzie 
się ona w naszej parafii w Wielki Poniedziałek, 
11.04 w następujących godzinach. Przed połu-
dniem od godz. 8.00 do 9.30; po południu od 
godz. 16.00 do 17.30, przerwa od 17.30 do 18.00  
i od 18.00 do 19.00. Będą spowiadać zaproszeni 
księża, zatem skorzystajmy z okazji i nie zosta-
wiajmy spowiedzi na ostatnią chwilę. 

11.Nabożeństwo Gorzkich Żali  z kazaniem pasyj-
nym w niedzielę o godz. 15.15 a po nich ok. 16.00 
Msza św. bez kazania. Akcja Katolicka prowa-
dzi Koronkę do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. 

12.Składamy podziękowania za rodzin, które złożyły 
ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój  
i ogrzewanie kościoła (80 zł.) Na ten tydzień prosi-
my mieszkańców  z ul.  Kwiatkowskiego; nume-
ry nieparzyste od nr 81 do 91.  

13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Mo-
żemy nabywać tygodnik „Niedziela” i „Gość Nie-
dzielny” w cenie 8 zł.  

o g ł o s z e n i a:  

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

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 będzie można śledzić 
postęp prac za pomocą wizualizacji świątyni. Do tej pory udało 
nam się zebrać: 27 100 zł. z 100 000 zł. Bóg zapłać! 

I miejsce: Gabr iela Malinowska  
II miejsce: Maja Stankiewicz   
III miejsce: Szymon Dudek   
Wyróżnienie: Aleksandra Zając; Jan Banat; Julia Dziepak 
Pozostali uczestnicy: Julia Dudek; Amelia Olech;Paulina Kop-
czak; Karolina Olech; Nikola Pacześniak; Ewa Tubiak.  
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i gratulujemy 
oraz prosimy o zgłoszenie się do zakrystii po odbiór nagród.  

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO:  
„NA DRODZE Z JEZUSEM ” 

              Pokarm na drogę (życia) 
 

 

„I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili 
już nie grzesz. ” /J 8, 11/   

 

Jezus potępia każdą formę rzucania kamieniami. Nie jest to bo-
wiem sposób, który powinien cechować Jego ucznia. Sam mówi, 
że chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Miłosierdzie jest nam bar-
dzo potrzebne, bo bez niego na naszej drodze będzie wiele ofiar 
naszego złego postępowania.  

 Godzina Święta jest jedną  
z najpiękniejszych praktyk miło-
ści w nabożeństwie do Jezusowe-
go Serca, jest wynagrodzeniem 
Chrystusowi za nasze grzechy.  
W nocy z każdego czwartku na 
piątek oddajemy się gorącej mo-
dlitwie rozmyślając o Jego męce. 
Czynimy to na Jego wzór, kiedy 
to modlił się w Ogrodzie Oliw-
nym przeżywając trwogę zbliżającej się męki i konania. Prakty-
ka ta znana jest już od XVII wieku, gdy w 1674 roku Jezus ob-
jawił się w trakcie adoracji "małej siostrze" Św. Małgorzacie 
Marii Alacoque (1647-1690). Mówiąc o Getsemani rzekł do 
niej: „A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczest-
nictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie 
Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, któ-
rą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich 
udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a półno-
cą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną 
ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Boże-
go błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złago-
dzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opusz-
czenia  Apostołów,  tak  iż  musiałem Ciąg  dalszy na stronie 2  

NIEZWYKŁE NABOŻEŃSTWO - GODZINA 
ŚWIĘTA 



MIRIAM- Pismo Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie. Redakcja: ks. prob. T. Pindara, ks. P. Blat, K. Tobiasz, 
A. Tobiasz, D. Frańczak, N. Sołtys, P. Śpiewla, M. Frańczak, Zdjęcia: W. Chorzępa, ks. T. Pindara, archiwum parafialne.  
Telefony: Parafia: 177807103, Organista: 666035186, Email: mbczestochowska@rzeszow.opoka.org.pl Konto bankowe  
parafii: ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, BP S.A. 55124017921111001011824388. Gazetka do użytku wewnętrznego. 

INTENCJE  
MSZALNE  

04.04 – 10.03 
 

Poniedziałek (04.04)  

1/ †Krystyna Sum- od 
przyjaciół Diany i Grze-
gorza  

2/ †Stanisław Skiba- od 
pracowników Banku 
Spółdzielczego w Lubeni  
Wtorek (05.04)  

1/ †Krystyna Sum- od 
Justyny Błażej  

2/ †Stanisław Skiba- od 
kolegów i koleżanek eme-
rytów z Zespołu Szkół 
Samochodowych  
Środa (06.04) 

1/ W intencji próśb i po-
dziękowań do MB 

2/ †Krystyna Sum- od 
Emilii Fedorczyk i rodz. 
Słota  
Czwartek (07.04)  

1/ W intencji  Kręgu Ro-
dzin MB Pielgrzymują-
cej, kapłanów i Ojczyzny  

2/ †Krystyna Sum- od 
rodz. Chrzanowicz i Pro-
koskich  
Piątek (08.04)  

1/ †Stanisław Skiba- od 
zarządu, działaczy i za-
wodników Klubu Lechii 
Sędziszów Młp. 

2/ †Krystyna Sum- od 
Kamili i Maćka 
Sobota (09.04)  

godz. 7.00 

†Stanisław Skiba od rodz. 
Rałowskich  
godz. 18.00  

†Krystyna Sum- od Kami-
li i Maćka  
Niedziela (10.04) 

godz. 7.00  

†Helena, Antoni, Józef  
godz. 9.00  

†Krystyna Sum- od Moni-
ki Malatyńskiej  
godz. 10.30  

†Bronisław, Kazimiera 
Krzysztofińska- rocz. śm. 
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Stanisław Skiba- od Ra-
dy Osiedla Drabinianka 

NIEZWYKŁE NABOŻEŃSTWO - GODZINA ŚWIĘTA 

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE: 
za śp. Bronisława Buż  
- od syna Mariusza z rodz. - 
13.10 g. 1800 
- od córki z rodz. - 14.10  
g. 1800 
- od syna Bogusława z rodz. - 
15.10 g. 1800 
- od żony Bronisławy - 17.10 g. 1800 
- od wnuka Łukasza z rodz. - 18.10 g. 1800 
- od pracowników GOPS w Przeworsku - 
19.10 g. 1800 
- od Eugenii Ferenc z rodz. - 20.10 g. 1800 
- od rodz. Najdeckich - 21.10 g. 1800 
- od sąsiadów Pelców z rodz. - 22.10  
g. 1800 
- od kolegów z pracy syna Mariusza z fir-
my Elektromontaż Rzeszów - 24.10 g.1800 
- od siostrzenicy Renaty z córkami - 25.10  
g. 1800 
- od koleżanek i kolegów z pracy syna 
Bogdana - 26.10 g. 1800 
- od Doroty i Krzysztofa Bębenek - 27.10  
g. 1800 
 

Msze św. poza parafią: ks. Grzegorz 
Flis- Toruń:  
- od rodz. Ligenzów - 23.05 g. 1800  
- od rodz.  Hawrów i Słyszów - 24.05  
g. 1800 
- od pracowników GOPS w Przeworsku – 
26.05 g. 1800  
- od koleżanek i kolegów z pracy syna 
Bogdana - 27.05 g. 1800 
- od rodz. Z Krasnego - 28.05 g. 18

00 
- od rodz. Stanio - 29.05 g. 900 
- od Romana Buż z rodz. - 30.05 g. 1800 
- od rodz. Ferenców - 31.01 g. 1800 
- od kuzynów Tadeusza i Artura Buż  
z rodz. - 01.06 g. 1800 
- od sąsiadów Mędralów - 02.06 g. 1800 
- od chrześniaka Romana z rodz. - 06.06  
g. 1800 
- od chrześnicy Alicji - 07.06 g. 1800 
- od swatowej z Białej - 08.06 g. 1800 
- od Anity i Pawła Kucięba - 09.06 g. 1800 
- od Justyny i Tomasza Kocój z rodz. -  

10.06 g. 1800 
- od Kazimierza Bartozek z rodz. -11.06  
g. 1800 
- od chrześnicy Małgorzaty Kaspyk  
z rodz. - 12.06 g. 900 
- od kolegów z pracy syna Mariusza z 
Firmy Elektromontaż Rzeszów - 13.06 
g. 1800; 14.06 g. 1800 
- od Elżbiety i Mieczysława Zielińskich  

z rodz.- 15.06 g. 1800  
- od Agnieszki i Stanisława Bereś z rodz. - 
16.06 g. 1800 
- od Beaty i Wojciecha Kocój z rodz. - 
17.06 g.1800 
- od rodz. Pałków - 20.06 g. 1800 

 

za śp. Grażynę Pacyna  
- od Bogusława Pasternak z rodz. - 17.10  
g. 1800 
- od Tomasza Pasternak z rodz. - 18.10  
g. 1800 
- od Wandy Mazur z rodz. - 20.10 g. 18

00 
- od rodz. Nyczów - 21.10 g. 1800 
- od rodz. Ostrowskich - 22.10 g. 700 
- od Zofii i Mariana Popek - 24.10 g. 1800 
- od kuzyna Wiesława Pandera z rodz. - 
25.10 g. 1800 
- od Mariusza Pacyny - 27.10 g. 1800 
- od Aleksandra Pacyna z Głogowa Młp. - 
28.10 g. 1800 
- od rodz. Dworaków - 29.10 g. 1800 

 

Msze św. poza parafią: ks. Grzegorz 
Flis- Toruń:  
- od Wandy Mazur z rodz. - 21.06 g. 1800 
- od rodz. Nyczów - 22.06 g. 1800 
-od Ryszarda Popek z rodz. - 23.06 g. 1800 
- od Barbary Stanek z rodz. - 14.07 g. 1800 
- od Pawła Babula z rodz. - 15.07 g. 1800 
- od Marii i Zbigniewa Rzeszutek z rodz. - 
16.07 g. 1800 
- od Kazimiery Gubernat z rodz. - 17.07  
g. 900 
- od Bogumiły Pacyny- 18.07 g. 1800 
- od rodz. Kolano - 19.07 g. 1800 
- od Renaty i Sylwestra z rodz. - 20.07  
g. 1800 
- od rodz. Wilczyńskich - 21.07 g. 1800 
- od rodz. Przepiórów - 22.07. g. 1800 

czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze 
Mną jednej godziny.” Taki jest początek 
nabożeństwa Godziny Świętej, które opiera 
się na trzech głównych zasadach zapisa-
nych we wspomnieniach Św. Małgorzaty 
Marii: modlitwa wynagradzająca, zjedno-
czenie z cierpiącym Jezusem w Getsemani 
i gesty pokory. 
 Zachęcamy więc do modlitwy w na-
szym kościele w WIELKI CZWARTEK od 
godz. 23.00-24.00, aby razem z Panem Je-

zusem trwać  
w Ogrójcu. Będzie 
to czas wspólnej  
i indywidualnej 
modlitwy wyna-
gradzającej Chry-
stusowi za nasze 
grzechy i zjedno-
czenie się z Jego  
Sercem.    

opr. N. Sołtys  


