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Alleluja!
Niech Miłość zmartwychwstałego chrystusa staje się źródłem siły, mocy 
i wiary na każdą chwilę dnia. Niech utwierdza naszą wiarą  w zwycięstwo 

dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. 
Aby zmartwychwstały chrystus był zawsze obecny w naszych myślach, 

słowach i uczynkach.

cHrYsTUs zMArTwYcHwsTAł

wszystkim parafi anom i gościom 
życzymy radosnego alleluja! 
na czas świąt wielkiej nocy

oraz smacznego „święconego” 
w gronie najbliższych 

 i tradycyjnego „śmigusa-dyngusa”
                                                               

redakcja „miriam”
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projekt ołtarza św. Barbary

koncert maryjny Zespołu norolim z krakowa

poświęcenie i wręczenie książeczek dla dzieci przed i komunią św.

ks. michał grochowina – głosił 
rekolekcje wielkopostne

poświęcenie i wręczenie krzyży 
dla młodzieży klas Viii

poświęcenie i wręczenie książeczek dla młodzieży klas Vii

pierwsze nowe ławki w kościele
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Przewodniczący modlitwy 
zapala świecę i mówi:
P: Chrystus zmartwychwstał. Al-

leluja.
W: Prawdziwie zmartwychwstał. 

Alleluja.

Odczytanie tekstu Pisma Świętego.
P: Bracia i siostry, posłuchajcie 

słów świętego Pawła Apostoła do 
Tesaloniczan: Zawsze się radujcie, 
nieustannie się módlcie. W każdym 
położeniu dziękujcie, taka jest bo-
wiem wola Boża w Jezusie Chrystu-
sie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący 
mówi:
P: Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, 

Panie Jezu Chryste, który po swo-
im zmartwychwstaniu ukazałeś się 
uczniom przy łamaniu chleba. Bądź 

Historia święcenia 
pokarmów wielkanocnycH

Obrzęd poświęcenia pokarmów 
rozpowszechnił się na dobre w VIII 
wieku zarówno w Kościele wschod-
nim, jak i w zachodnim. Zachowa-
ły się starożytne formy modlitwy 
za  ofiarujących baranka paschalne-
go oraz specjalna forma błogosławie-
nia go. W Polsce zwyczaj błogosła-
wienia pokarmów przyjął się w XIV 
wieku. Najstarsza w naszym kraju za-
pisana benedykcja pokarmów wiel-
kanocnych pochodzi z 1300 roku i 
znajduje się w Mszale Gnieźnieńskim.

 śniadanie wielkanocne
Niedziela Zmartwychwstania 

Pańskiego jest najstarszym i naj-
większym świętem chrześcijan. Po 
powrocie do domu z rannej Mszy 
świętej spożywamy uroczyste śnia-
danie wielkanocne. Dzielimy się 
jajkiem i składamy sobie życze-
nia, wyrażając swą radość, że Pan 
jest z nami; tak jak w dzień swego 
Zmartwychwstania zasiadł do stołu 
z uczniami z Emaus czy przyszedł 
do apostołów, aby spożyć z nimi 
posiłek, umacniając ich w wierze. 
Spożywając śniadanie wielkanoc-
ne w rodzinnym gronie, wyrażamy 
swą nadzieję, że wszyscy spotkamy 
się w niebie na uczcie Chrystusa. 
Przypominamy też sobie słowa św. 
Pawła:  Czy jecie, czy pijecie, czy co 
innego czynicie, wszystko na chwałę 
Bożą czyńcie (1Kor 10,31).

 stół wielkanocny
Stół powinien być nakryty bia-

łym obrusem udekorowanym 
bukszpanem. Obok zastawy na sto-

le winna znaleźć się okolicznościo-
wa dekoracja: baranek wielkanocny 
z czerwoną chorągiewką, na której 
widnieje złoty krzyżyk. Baranek ma 
być na „łące” z rzeżuchy lub z mło-
dych pędów owsa. We flakonie  po-
winny być ułożone bazie ze srebr-
nymi kotkami i pierwsze wiosenne 
kwiaty oraz gałązki zieleni. Na stole 
ma też być koszyczek lub talerz z pi-
sankami. Wszystkie pobłogosławio-
ne pokarmy wykłada się na półmi-
ski czy talerze tak, aby był do nich 
łatwy dostęp. Na stół podaje się tak-
że nie poświęcone pokarmy, które 
zostały przygotowane do spożycia, 
np. różne sałatki, napoje, owce itd.

Na osobnym talerzu powinny 
być jajka pokrojone na ćwiartki oraz 
posypane solą i pieprzem. Uczestni-
cy śniadania dzielą się nimi, skła-
dając sobie życzenia. Gospodarz 
domu powinien złożyć życzenia 
wszystkim, niezależnie od składa-
nych indywidualnie. 

Opr. Ks. proboszcz

Przebieg 
śniadania wielkanocnego

z nami, kiedy z wdzięcznością spo-
żywać będziemy te dary, i jak dzisiaj 
w braciach przyjmujemy Ciebie w 
gościnę, przyjmij nas jako biesiad-
ników w Twoim królestwie. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

Po posiłku przewodniczący mówi:
P: Uczniowie poznali Pana. Alle-

luja.
W: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
P: Módlmy się. 
Boże, źródło życia, napełnij nasze 

serca paschalną radością i podobnie 
jak dałeś nam pokarm pochodzący 
z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w 
nas nowe życie, które wysłużył nam 
Chrystus przez swoją śmierć i zmar-
twychwstanie, i w swoim miłosier-
dziu nam go udzielił. Który żyje i 
króluje na wieki wieków.

opr. ks. Paweł Blat
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słOwO 
Ks. PrObOszczA
Drodzy Parafi anie!
Za nami jakże ważny okres Wielkie-

go Postu. Był to czas intensywnej pracy 
nad sobą, byśmy odnowieni i umocnie-
ni w wierze, mogli radośnie obchodzić 
święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Kiedy zagrożenie związane z koro-
nawirusem znacznie osłabło i powoli 
wracaliśmy do normalności, pojawiła 
się okrutna wojna za naszą wschod-
nią granicą. Prawie nikt się tego  nie 
spodziewał. Rosja, na czele z Putinem, 
marzy o przywróceniu dawnego impe-
rium, które obejmowało nie tylko tere-
ny Ukrainy, ale także kraje nadbałtyckie 
i całą Europę Środkowo-Wschodnią, w 
tym państwo Polskie. To dlatego wojska 
rosyjskie zaatakowały Ukrainę, by ją so-
bie podporządkować i w Kijowie umie-
ścić rząd uległy Moskwie. Wydawało się 
to łatwym zadaniem. Jednak Ukraińcy z 
niezwykłym bohaterstwem bronią swo-
jej Ojczyzny, płacąc za to wysoką cenę. 
Na skutek bombardowań i atakowania 
budynków mieszkalnych, szkól i szpita-
li, w Polsce schronienie znalazło ponad 
2 milionów Ukraińców, głównie kobiet, 
dzieci i ludzi starszych, bo mężczyźni 
zostali walczyć. Na wielkie uznanie za-
sługuje postawa Polaków, którzy otwar-
li swoje serca i domy dla uchodźców. W 
pomoc Ukraińcom zaangażowały się 
setki tysięcy osób, instytucje rządowe, 
pozarządowe i samorządowe. To budzi 
podziw i szacunek na całym świecie. 

16.01 – Poświęcenie i wręcze-
nie 14 dzieciom książeczek przed i 
Komunią Świętą

30.01 – Koncert Maryjny 
„rosarium Meum” w wykonaniu ze-
społu NOrO LiM z Krakowa

13.02 – zakończenie zbiórki na 
posadzkę. zebraliśmy 200 000 zł. 

16.02 – wieczór Uwielbienia

Jednocześnie zadając kłam lansowanej 
od lat na Zachodzie opinii, że Polska 
jako kraj katolicki jest fanatyczny, zapa-
trzony w siebie i zamknięty na pomoc 
innym narodom. Jest to także piękne 
świadectwo naszej wiary, wrażliwo-
ści i otwartości na potrzeby drugiego 
człowieka. Ja także dziękuję za hojność 
podczas dwóch zbiórek na pomoc dla 
Ukrainy (zebraliśmy ponad 8500 zł.) 
oraz za dary rzeczowe, jakie przekaza-
liśmy do Winnicy na Ukrainie. W dal-
szym ciągu pomagamy i modlimy się o 
pokój, aby przestali ginąć niewinni lu-
dzie i mogli wrócić do swoich domów, 
by odbudowywać swoją Ojczyznę. 

A dla nas to także cenna lekcja, by 
cenić sobie pokój i modlić się za na-
szą Ojczyznę oraz dbać o jej dobro i 
pomyślny rozwój, a w razie potrzeby 
umieć, tak jak Ukraińcy, stanąć w jej 
obronie. 

Na końcu Wielkiego Postu dzięku-
ję za udział i prowadzenie nabożeństw 
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. 
Szczególne podziękowanie kieruję do 
rodziców i dzieci, którzy licznie uczest-
niczyli w czwartkowej Drodze Krzy-
żowej. Słowa uznania należą się dla ks. 
Pawła oraz osób, które pomagały mu w 
przygotowaniu tych nabożeństw. Skła-
dam serdeczne podziękowanie wszyst-
kim zaangażowanym w przygotowanie 
liturgii Wielkiego Tygodnia: dekorują-
cym kościół, Ciemnicę i Grób Pański, 
organiście, zespołowi muzycznemu, 
strażakom, osobom czytającym lekcje, 
liturgicznej służbie ołtarza. Za trud i 
poświęcony czas składam wszystkim 
serdeczne Bóg zapłać!

Tegoroczne Święta Wielkanocne są 
dla nas szczególnie radosne, bo przeży-
wamy je bez żadnych ograniczeń covi-
dowych.  Myślę, że przyszedł najwyższy 
czas, byśmy powrócili  do regularnego 
uczestnictwa we mszach świętych nie-
dzielnych i świątecznych. Żadna trans-
misja nie zastąpi w pełni uczestnictwa 
w świątyni połączonego z przyjęciem 
Komunii Świętej. W dalszym ciągu po-

zostaje msza św. niedzielna odprawiana 
w sobotę wieczór. 

Trwajmy w radości paschalnej, w 
bliskości z Bogiem i ludźmi. Starajmy 
się też zachować łaskę uświęcającą, by-
śmy jak najdłużej mogli przystępować 
do Komunii św. Dzieło naszego nawró-
cenia nie kończy się wraz z Wielkim 
Postem, ale powinno trwać przez całe 
życie. 

Przed nami miesiące przedwaka-
cyjne. Po Niedzieli Miłosierdzia, we 
wtorek 26 kwietnia, młodzież z na-
szej parafi i w liczbie 46 osób zostanie 
umocniona sakramentem bierzmowa-
nia przez ks. biskupa Jana Wątrobę w 
naszej świątyni. Sami wiemy, jak trud-
no jest młodym w dzisiejszym świecie 
zachować wiarę i być wiernym świad-
kiem Ewangelii. Dlatego polecajmy MB 
Częstochowskiej kandydatów do bierz-
mowania, wypraszając dla nich obfi tość 
łask Ducha Świętego. Natomiast w nie-
dzielę 8 maja odbędzie się Uroczystość 
I Komunii Świętej dla 13. dzieci. Za 
rok sytuacja na pewno się zmieni, gdy 
zostanie otwarta nowa szkoła podsta-
wowa na terenie naszej parafi i przy ul. 
Kwiatkowskiego. 

W tym roku Diecezja Rzeszowska 
obchodzi 30-lecie istnienia. Z tej oka-
zji odbywa się w parafi ach peregryna-
cja Figury MB Fatimskiej. W naszej 
wspólnocie tym dniem będzie wtorek 
24 maja. Powitamy Figurę Matki Bożej 
Fatimskiej przed mszą św. o godz.18.00, 
a pożegnanie będzie we środę ok. godz. 
17.00. Już dziś zapraszam do uczestnic-
twa w tym ważnym wydarzeniu religij-
nym.  

Na zakończenie pragnę złożyć 
wszystkim Parafi anom i Gościom naj-
serdeczniejsze życzenia. Niechaj Zmar-
twychwstały Chrystus obdarza Was ob-
fi cie swoimi łaskami i sprawi, by Wasza 
wiara ciągle dojrzewała i stawała się 
mocnym fundamentem, na którym bę-
dziecie budować swoje życie. 

Wasz Duszpasterz

20.02 – rozpoczęcie zbiórki 
na nowe ławki. szacowany koszt 
100 000 zł. 

27.02 – spotkanie rady 
Parafi alnej 

27.02 i 30.02 – zbiórka do pu-
szek na pomoc uchodźcom wojen-
nym z Ukrainy

18.03 – zbiórka żywności i naj-
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Po zmartwychwstaniu do wnie-
bowstąpienia Jezus przez czterdzieści 
dni ukazywał się apostołom i innym 
uczniom. Spotkania te teologowie na-
zywają chrystofaniami. I chociaż minę-
ło prawie dwa tysiące lat od tych wyda-
rzeń pielgrzymi nadal chętnie odwie-
dzają te miejsca naznaczone obecnością 
zmartwychwstałego Pana. Jak wygląda-
ły one przez wieki? Czym dziś przycią-
gają uwagę pielgrzymów? Sprawdźmy, 
zaglądając do nich z Biblią w ręku.

anastasis
„A w miejscu, w którym Go ukrzy-

żowano, był ogród” (J 19,41) – Jan 
ewangelista w takich słowach zdra-
dza czytelnikowi lokalizację Golgoty i 
grobu Jezusa. Dziś w tym miejscu po 
ogrodzie nie ma śladu. Jest za to Bazyli-
ka Grobu Pańskiego. Kaplicę Grobu, w 
którym złożono ciało Jezusa, otacza po-
tężna rotunda, zwana po grecku Ana-
stasis („zmartwychwstanie”). 

Przedsionek Grobu Świętego stano-
wi tzw. Kaplica Anioła z kamieniem, na 
którym miał siedzieć Boży posłaniec, 
oznajmiając: „Dlaczego szukacie żyją-
cego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj! 
Zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6). Właści-
wy grób, do którego trzeba wejść moc-
no się schylając, znajduje się w skalnej 
grocie, obecnie wyłożonej marmurem. 
Ława, na której złożono ciało Jezusa, 
ma około dwóch metrów długości i me-

Śladami ZmartwycHwstałego
tra szerokości. Wykonana jest z białego 
marmuru, a nad nią widnieją artystycz-
ne przedstawienia zmartwychwstania.

Tuż za Anastasis usytuowana jest 
Kaplica Ukazania się Chrystusa, zwa-
na także Kaplicą Marii Magdaleny. 
Tradycja głosi, że w tym należącym do 
franciszkanów zakątku sanktuarium 
Zmartwychwstały ukazał się najpierw 
własnej Matce (o czym mówią apokry-
fy), a potem Marii Magdalenie. 

wiecZernik
„Wieczorem owego pierwszego dnia 

tygodnia, tam gdzie przebywali ucznio-
wie, gdy drzwi były zamknięte z obawy 
przez Żydami, przyszedł Jezus” – kon-
tynuuje relacje o chrystofaniach św. Jan. 
Wieczernik znany był od wczesnych 
wieków chrześcijaństwa jako „górny 
Kościół apostołów”. Salę o rozmiarach 
15 na 9 metrów, zdobią kolumny. 

emaus
Jedenaście kilometrów na północny 

zachód od Jerozolimy leży wioska El-
-Quebeibeh, utożsamiana z biblijnym 
Emaus. To właśnie tu Kleofas i Symeon 
rozpoznać mieli zmartwychwstałego 
Pana po prostym geście łamania chle-
ba: „Gdy [Jezus] zajął z nimi miejsce u 
stołu, wziął chleb, odmówił błogosła-
wieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy 
oczy im się otworzyły i poznali Go” (Łk 
24,30-31). Dziś w biblijnym Emaus stoi 
franciszkański kościół. W jego lewej na-

wie znajduje się budowla, którą tradycja 
uznaje za wspomniany dom Kleofasa. 

JeZioro galileJskie
Kościół Prymatu Piotra przy brze-

gach Jeziora Galilejskiego wybudowany 
został na nadbrzeżnej skale. W absy-
dzie kościoła znajduje się skała zwana 
przez pielgrzymów: mensa Christi („stół 
Chrystusa”), gdyż to na niej Jezus miał 
przygotowywać posiłek: „A kiedy [apo-
stołowie] zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się 
na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę 
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynie-
ście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili” 
(J 21,9-10). Obok kościoła znajduje się 
dwanaście kamieni w kształcie serca, 
zwanych przez pielgrzymów „dwuna-
stoma tronami” apostołów. 

góra oliwna
Droga szabatowa w tradycji żydow-

skiej to ok. 1800 metrów. W takiej odle-
głości od murów starej części Jerozoli-
my, na stokach Góry Oliwnej, położona 
jest rotunda upamiętniająca wniebo-
wstąpienie Chrystusa. Łukasz wspomi-
na, że tuż po wstąpieniu Jezusa do nie-
ba apostołowie „wrócili do Jerozolimy 
z góry zwanej Oliwną” (Dz 1,12), stąd 
lokalizacja ostatniego spotkania Jezusa 
z uczniami. Ciekawostkę stanowi ślad 
prawej stopy odbity na kamieniu. To 
ponoć stopa samego Chrystusa, który 
stąd został wzięty do nieba. 

opr. ks. Paweł Blat

potrzebniejszych rzeczy dla poszko-
dowanych w wojnie w winnicy na 
Ukrainie  

20.03 - zbiórka do puszek na re-
habilitacje 2-letniego Aleksandra, 
naszego parafi anina 

25.03 – Montaż pierwszych no-
wych ławek w kościele  

25-27.03 - rekolekcje parafi al-

ne prowadzone przez ks. Michała 
grochowinę, ofi cjała sądu biskupiego 
w sandomierzu 

26.03 – Poświęcenie krzyży dla 
kandydatów do bierzmowania z kl. 
Viii

31.03 – rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego „Na drodze z 
Jezusem”

2.04 – egzamin dla tegorocznych 
kandydatów do bierzmowania 

3.04 – wręczenie modlitewników  
kandydatom do bierzmowania z kl. Vii 

8.04 – Droga Krzyżowa ulicami 
parafi i

11.04 – Dekanalna spowiedź 
wielkanocna w parafi i 

opr. ks. paweł Blat 
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Teraz, gdy realizujemy ostatni rok 
programu „Eucharystia daje życie” po-
przez misję „Posłani w pokoju Chry-
stusa”, program duszpasterski wskazuje 
szereg zadań powiązanych z Euchary-
stią: ofiara z siebie w komunii z całą pa-
rafią, diecezją, Kościołem, upodobnie-
nie się do Jezusa Chrystusa, służba dla 
wspólnoty, Kościoła i świata, pozalitur-
giczne świętowanie niedzieli, odkrycie 
sensu pracy, zaangażowanie na rzecz 
pokoju i sprawiedliwości. Jak uczy pa-
pież Benedykt XVI, dzięki sakramento-
wi ołtarza „nie ma nic, co autentycznie 
ludzkie - myśli i uczucia, słowa i uczyn-
ki – co nie znalazłoby w sakramencie 
Eucharystii stosownej formy do przeży-
cia w pełni”. To liczne słabości, grzechy i 
zło, które wymagają usunięcia, „dezyn-
fekcji” w ogniu miłości Bożej, aby każ-
dy, kto uczestniczy w Eucharystii, mógł 
doświadczyć przemieniającej mocy 
Chrystusa. Chodzi o misję wynikającą 
z przeżytej Eucharystii w kontekście 
osobistego nawrócenia, z pokazaniem 
świadectwa „eucharystycznego stylu 
życia” oraz nawrócenia duszpasterskie-
go wspólnoty parafialnej, pokaleczonej 
epidemicznym zakazem gromadzenia 
się i kultu. Trwająca realizacja progra-
mu duszpasterskiego o Eucharystii sta-
wia w centrum Najświętszy Sakrament. 

eucHarystia 
jako świadectwo 
dla świata

Eucharystii, Mszy św. nie wymyślił czło-
wiek. Jest ona darem miłości Boga dla 
nas, ludzi. Pozwala nam uczestniczyć w 
szczycie miłości Jezusa Chrystusa, ja-
kim jest Wieczernik i Jego Ofiara doko-
nana na krzyżu. Zanim rozpocznie się 
Msza Św., pomódl się o owocny w niej 
udział: Boże, Ojcze, proszę Cię w imię 
Jezusa Chrystusa zwłaszcza teraz o 
dar modlitwy. Chcę dobrze, w  skupie-
niu, uczestniczyć we Mszy św. Oddaję 
Ci moje rozproszenia, kłopoty, troski, 
zmęczenie, cierpienia. Wspomóż mnie 
Chryste łaską, bo bez Ciebie nic dobre-
go nie mogę uczynić, a wszystko mogę 
w Tobie, który mnie umacniasz. Ty 
chcesz, by ta godzina była przeze mnie 
dobrze przeżyta. Amen.

Mszę św. rozpoczyna procesyjne 
wejście kapłana i służby liturgicznej. 
Procesja ta jest żywym obrazem Ko-
ścioła, który jest ludem Bożym piel-
grzymującym przez ziemię. Pocałunek, 
który ksiądz składa w imieniu zgroma-
dzonej wspólnoty, jest znakiem naszej 
miłości i ddania Bogu. Po dojściu do 
miejsca przewodniczenia kapłan roz-
poczyna świętą liturgię znakiem krzyża 
i pozdrowieniem, które wyraża wiarę w 
obecność Boga wśród nas. Po wprowa-
dzeniu w tajemnicę dnia następuje akt 
żalu. Jest to znak pokory wobec święto-
ści naszego Pana, uznania, że jesteśmy 
grzesznikami. Akt żalu składany na po-
czątku Mszy św. gładzi grzechy powsze-
dnie, ale nie ciężkie. W niedzielę i święta 
śpiewa się hymn „Gloria”. Po tym śpie-
wie kapłan wypowiada słowa modlitwy 
zwanej kolektą - zbiera ona prośby do 
Boga i wprowadza w tajemnicę obcho-
dzonej niedzieli czy święta. Po obrzę-
dach wstępnych rozpoczyna się liturgia 
słowa Bożego, podczas której czytane 
jest Pismo Święte. To Bóg do Ciebie 
przemawia. Jego słowo ma moc poru-
szenia serca, budowania twojej wiary.  
Pomódl się: Duchu Święty, niech sło-
wa Pisma Świętego trafiają do mojego 
serca i umysłu. Niech prowadzą mnie 
do nawrócenia. Niech pomogą poznać 
wolę Bożą. Daj mi moc, by to, co słyszę, 
spełniło się w moim życiu. Daj Światło 
kapłanowi, który będzie głosił homilię. 
Duchu Święty, proszę Cię o to w imię 
Jezusa Chrystusa. Amen.

W niedzielę i uroczystości I czyta-
nie zaczerpnięte jest ze Starego Testa-
mentu, II czytanie to fragmenty listów 
Apostołów. Czytania rozdziela śpiew 
psalmów. Po śpiewie „Alleluja”- to 
znaczy: „Chwalmy Boga”, odczytuje 

się fragment Ewangelii. Po niej kapłan 
wygłasza homilię-objaśnienie słowa 
Bożego. Po homilii składamy wyznanie 
wiary. Liturgię słowa kończy modlitwa 
próśb w intencjach Kościoła, świata, 
zmarłych i lokalnej wspólnoty. Rozpo-
czyna się procesja z darami - świeccy 
przynoszą do ołtarza chleb i wino, któ-
re staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. 
Jakże to ważne by do tych darów został 
dołączony, przez wypowiedzenie w 
sercu własnej modlitwy, dar duchowy 
dla Boga – nasze prace, cierpienia, wy-
rzeczenia. Możesz to uczynić słowami: 
Boże, przyjmij też mój trud pracy mi-
nionego tygodnia. Panie ofiaruję Ci 
moje cierpienie. Oddaję Ci moje rado-
ści, smutki, trudności. Przyjmij to, co 
jest moim życiem i uświęć swym błogo-
sławieństwem. Proszę Cię o to w imię 
Jezusa Chrystusa. Amen. 

Po przygotowaniu darów następuje 
uroczysty śpiew zwany prefacją, zwień-
czeniem tej modlitwy jest uwielbienie 
Boga wyrażone słowami: „Święty, Świę-
ty, Święty….” To słowa, które z ust Anio-
łów słyszał w Świątyni Jerozolimskiej 
prorok Izajasz oraz słowa psalmu 118, 
które zapowiadają przyjście Mesjasza-
-Zbawiciela i Jego zwycięstwo. Nastę-
puje modlitwa zwana eucharystyczną, 
kapłan ukazuje chleb i kielich z winem, 
które stały się żywym Bogiem. Można 
wtedy w sercu powtarzać słowa św. To-
masza Apostoła: Pan mój i Bóg mój! A 
także: Boże, pomnóż moją wiarę, ożyw 
nadzieję i rozpal miłość! Lub: Witam 
Cię, Jezu Chryste, mój Zbawicielu! Po 
zakończeniu modlitwy eucharystycznej 
następuje przygotowanie do przyjęcia 
Komunii św. Po przyjęciu przez kapła-
na, przystępują do niej wierni. Do stołu 
eucharystycznego mogą przystąpić te 
osoby, które nie są obciążone grzechem 
ciężkim, mają wiarę i intencję zjedno-
czenia się z Chrystusem, a przez Niego 
także i z całym Kościołem. Po Komu-
nii św. dobrym zwyczajem jest wspól-
ne dziękczynienie i uwielbienie Boga 
pieśnią, wówczas jest również czas na 
osobiste dziękczynienie. Otwórz przed 
Jezusem swoje serce, wyznaj Mu mi-
łość, trwaj w Jego miłości. Po modlitwie 
po Komunii św. kapłan udziela Bożego 
błogosławieństwa i mówi: „Idźcie w po-
koju Chrystusa”. Jest to posłanie - koń-
czy się liturgia Eucharystii, zaczyna się 
liturgia naszego życia. To czas świad-
czenia o Jezusie Chrystusie wszędzie, 
gdzie żyjemy.    

 opr. Dorota Frańczak
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17 iV
wielka 

Niedziela
rezurekcja o godz. 6.00. Msze św. w tym dniu jeszcze o godz. 9.00, 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.

20 iV środa
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.

24 iV 
2. Niedziela 

wielkanocna
w każdą sobotę  o godz. 18.00 msza św. niedzielna.Niedziela Miłosierdzia bożego. 

Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. zbiórka na nowe ławki w kościele.  
26 iV wtorek Uroczystość św. wojciecha, Patrona Polski. sakrament bierzmowania w naszym kościele o godz. 18.00. 

1 V 
3. Niedziela 

wielkanocna
Msze św. jak w każdą niedzielę. zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 7.00. rozpoczęcie 

nabożeństw majowych. w niedziele majówka o godz. 15.30. w tygodniu po Mszy św. wieczornej (ok. 18.30).
3 V wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. o g. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. Nabożeństwo majowe o g. 15.30.

6 V
1. piątek 
Miesiąca

Msza św. o godz. 7.00. spowiedź od godz. 6.30 do 7.00 i od17.00 do 18.00. O 17.30 wystawienie Najśw. 
sakramentu, o godz. 18.00 litania do serca Pana Jezusa, Msza św. Po niej litania do Matki bożej.

7 V 
1. sobota
miesiąca

O godz. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu sercu Maryi połączony z Majówką 
i zakończony Komunią św. w każdą sobotę  o godz. 18.00 msza św. niedzielna.

8 V 
4. Niedziela 

wielkanocna
Msze św. jak w każdą niedzielę. Uroczystość i Komunii Świętej o godz. 13.30.

Nabożeństwo majowe o godz. 15.30.
9 V poniedziałek Uroczystość św. stanisława, Patrona Polski

15 V 
5. Niedziela 

wielkanocna
Msze św. jak w każdą niedzielę. rocznica i Komunii Świętej o godz. 12.00.
składka na ławki w nowej świątyni. Nabożeństwo majowe o godz. 15.30. 

16 V poniedziałek Uroczystość św. św. Andrzeja boboli, Patrona Polski. 

22 V 
6. Niedziela 

wielkanocna
Msze św. jak w każdą niedzielę.  Nabożeństwo majowe o godz. 15.30.

24 V  wtorek w naszej parafii Peregrynacja Figury Mb Fatimskiej z okazji 30-lecia Diecezji rzeszowskiej. 
29 V Niedziela Uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. Msze św. jak w każdą niedzielę 

3 Vi 1. piątek 
Msza św. o godz. 7.00. spowiedź od godz. 6.30 do 7.00 i od17.00 do 18.00. O 17.30 wystawienie 

Najświętszego sakramentu, o godz. 18.00 litania do serca Pana Jezusa i Msza św.

4 Vi 1. sobota 
O g. 17.15 rozważanie i różaniec wynagradzający Niepokalanemu sercu Maryi zakończony Komunią św.

w każdą sobotę  o godz. 18.00 msza św. niedzielna.
5 Vi Niedziela zesłanie Ducha Świętego. Msze św. jak w każdą niedzielę. zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 7.00
6 Vi poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła. Msza św. o godz. 18.00.

12 Vi Niedziela Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Msze św. jak w każdą niedzielę. 
13 Vi poniedziałek Nasza Parafia prowadzi Nabożeństwo Fatimskie w Katedrze. rozpoczęcie Mszą św. o godz. 19.00.

16 Vi czwartek 
Uroczystość Najświętszego ciała i Krwi Pańskiej - boże ciało. Msze św.  o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i 12.00. 

Po Mszy św. o godz. 12.00 procesja eucharystyczna.
17-23 Vi

Oktawa bożego ciała
Procesja po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30. 

19 Vi 12. N. zwykła Msze św. jak w każdą niedzielę. składka na ławki w nowej świątyni.
23 Vi czwartek Msza św. o godz.18.00. zakończenie Oktawy bożego ciała. błogosławieństwo dzieci i poświęcenie wianków. 
24 Vi piątek Uroczystość Najświętszego serca Pana Jezusa
26 Vi 13. N. zwykła Msze św. jak w każdą niedzielę.
29 Vi środa Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła.

1 Vii 1. piątek 
Msza św. o godz. 7.00. spowiedź od godz. 6.30 do 7.00 i od17.00 do 18.00. O 17.30 wystawienie 

Najświętszego sakramentu, o godz. 18.00 litania do serca Pana Jezusa i Msza św.

2 Vii 1. sobota 
O godz. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu sercu Maryi zakończony Komunią św. 

w każdą sobotę o godz. 18.00 msza św. niedzielna.
3 Vii 14. N. zwykła Msze św. jak w każdą niedzielę. zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 7.00.

10 Vii 15. N. zwykła Msze św. jak w każdą niedzielę.
17 Vii 16. N. zwykła Msze św. jak w każdą niedzielę. zbiórka na ławki w nowej świątyni.
24 Vii 17. N. zwykła Msze św. jak w każdą niedzielę.
31 Vii 18. N. zwykła Msze św. jak w każdą niedzielę.

5 Viii 1. piątek
Msza św. o godz. 7.00. spowiedź od godz. 6.30 do 7.00 i od17.00 do 18.00. O 17.30 wystawienie 

Najświętszego sakramentu, o godz. 18.00 litania do serca Pana Jezusa i Msza św.

6 Viii 1. sobota 
O g. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu sercu Maryi zakończony Komunią św. 

w każdą sobotę  o godz. 18.00 msza św. niedzielna.
7 Viii 19. N. zwykła Msze św. jak w każdą niedzielę. zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 7.00.

14 Viii 20. N. zwykła Msze św. jak w każdą niedzielę.
15 Viii czwartek Uroczystość wniebowzięcia NMP. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00.
21 Viii 21. N. zwykła Msze św. jak w każdą niedzielę. zbiórka na ławki w nowej świątyni.
26 Viii piątek Odpust ku czci NMP częstochowskiej. Msza św. o godz. 8.00 oraz Uroczysta suma o godz. 18.00. 
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W poprzednim, bożonarodze-
niowym numerze gazetki Miriam 
przedstawiłem plany, jakie postara-
my się zrealizować w bieżącym roku. 
Bo chociaż wiele udało się już wyko-
nać, to jeszcze wiele prac przed nami 
tak we wnętrzu nowej świątyni, jak i 
wokół niej. Pierwszą rzeczą jaką za-
kończyliśmy w tym roku to wystrój 
wnętrza prezbiterium. I chociaż trze-
ba jeszcze zaprojektować i wykonać 
krzesła dla celebransa i dla asysty, 
to myślę, że już teraz możemy w sa-
mych superlatywach ocenić zarówno 
projekt jak i wykonanie. Trzeba po-
wiedzieć uczciwie, że nasza świątynia 
ciągle pięknieje. W marcu zakoń-
czyliśmy także zbiórkę na posadzkę. 
Udało się nam zebrać całą kwotę 
200 000 zł. Jest to okazją do podzię-
kowania wszystkim ofiarodawcom. 
Posadzka, o czym już wspominałem, 
bardzo dobrze komponuje się z ca-
łością wystroju i wszyscy jesteśmy z 
niej zadowoleni. 

Podobne oceny dotyczą dwóch 
nowych ławek, które pojawiły się 
ostatnio w kościele. Zostały już 
„przetestowane” i po małych korek-
tach rozpoczęło się ich wykonanie. 
Mamy nadzieję, że jak wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, to na  Święta 
Wielkanocne większość z nich bę-
dzie gotowa. Jestem przekonany, że 
nowe ławki ubogacą wnętrze, zwięk-

UPiĘKszAMY dom BoŻy
szą ilość miejsc siedzących i dadzą 
większy komfort modlącym się. Zaś 
stare ławki zostaną wykorzystane na 
chórze. Już teraz dziękuję naszemu 
Parafianinowi Zbigniewowi Jachna, 
który podjął się wykonania nowych 
ławek i uczynił to w profesjonalny 
sposób. 

Obecnie czekamy na projekt oł-
tarzy bocznych: św. Barbary i św. 
Józefa. Planujemy wykonać je jesz-
cze przed wakacjami. Zgłosił się 
Darczyńca, który zobowiązał się 
sfinansować wykonanie ołtarza św. 
Józefa,  za co składam mu serdeczne 
podziękowania. Na tym jeszcze nie 
koniec, bo myślimy o nowym oświe-
tleniu kościoła. Wstępny projekt zo-
stał już wykonany. Wkrótce powinna 
powstać ostateczna jego wersja. Być 
może uda się zamontować to nowe 
oświetlenie na uroczystość odpusto-
wą 26 sierpnia br. A w kolejce czekają 
jeszcze stacje Drogi Krzyżowej. Chy-
ba zostawimy tę ostatnią inwestycję 
na przyszły rok.

Równolegle trwają przygotowa-
nia do realizacji projektu zagospo-

darowania terenu wokół kościoła. 
Wiąże się to z przebudową starej ka-
plicy, która zostanie przekształcona 
w kapliczkę upamiętniającą miejsce, 
gdzie była sprawowana Eucharystia 
w początkach parafii. Zostaną także 
zaprojektowane i wykonane chodni-
ki oraz dodatkowe miejsca parkin-
gowe. Nie muszę chyba wspominać, 
że jest to także bardzo kosztowna, ale 
niezbędna inwestycja. 

Pomimo, że czeka nas jeszcze 
wiele prac i wydatków, to z nadzieją 
patrzymy w przyszłość. Trzeba po-
wiedzieć, że do tej pory osiągaliśmy 
prawie wszystkie zamierzone cele. 
Dlatego podziękujmy najpierw Panu 
Bogu i naszej Patronce-Matce Bożej 
Częstochowskiej, że wspierali nasze 
wysiłki swoim błogosławieństwem i 
pozwolili nam tego dokonać. Wielkie 
słowa uznania należą się także Para-
fianom za składane ofiary. Dziękuję 
wszystkim, którzy systematycznie 
wspierają finansowo dzieło upiększa-
nia kościoła. Przypomnę, że na ten 
cel przeznaczona jest składka w każ-
dą 3. niedzielę miesiąca. Ofiary moż-
na składać w kopertach na tacę lub 
przesyłać na konto parafialne (wów-
czas tę sumę można odpisać od po-
datku). Dziękuję również wszystkim, 
którzy pomagają w budowie poprzez 
bezinteresowne wykonanie różnych 
prac, które nie rzucają się w oczy, ale 
są bardzo ważne. Jestem wdzięcz-
ny także tym, którzy w tej intencji 
ofiarują swoją modlitwę i cierpienie. 
Każda i każdy z nas na swój sposób 
może i powinien zaangażować się w 
to wielkie dzieło upiększania Domu 
Bożego. Jest to dla nas wielkie zada-
nie, ale równocześnie zaszczyt i za-
sługa u Boga.

Na koniec proszę Was o modlitwę 
w tej intencji, a nasze plany związa-
ne z upiększaniem świątyni polećmy 
Patronce świątyni - Matce Bożej Czę-
stochowskiej. 

 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 43881
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Dla 
najmłodszych 

parafian

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  

poZiomo
1. Mała grupka 2. Miesiąc poświęcony Maryi 3. inaczej 15 minut 5. strój dziecka idącego do i Komunii Świętej 7. ....chleba 
10. Janusz, napisał książkę „ Król Maciuś i” 11. Trzeci ........... Pana Jezusa z krzyżem podczas drogi na golgotę 
15. Król Polski zwycięzca spod grunwaldu w 1410 16. rodzinna miejscowość naszego papieża Jana Pawła ii 
22. Droga........ w wielki Piątek 24. Jeden z dni w wielkim Tygodniu 27. wisi i świeci na sufi cie 
28. Muzyczny instrument dęty w kształcie odwróconej litery s 29. słychać w fi lharmonii po zakończonym koncercie

pionowo
1. góra, na której Pan Jezus umarł na krzyżu 4. Święto zmartwychwstania Pańskiego 
6. Miał złożyć ofi arę z własnego syna izaaka 8. gra zespołowa, w której gracze rzucają i biegają z jajowatą piłką 
9. Każde auto ma cztery, na których się porusza  12. w czasie burzy ........ deszcz 13. Państwo faraonów 
14. biblijny bohater, którego żona została zamieniona w słup soli  15. zwierzę z kolcami 17. Obecnie jest nowa, z chwilą 
narodzin chrystusa 18. „wierzę w ........ Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi 
19. są duże na wzburzonym morzu 20. Miasteczko rozbójnika rumcajsa 21. Np. mucha  22. Dawid, biblijny ……. izraela 
23. Niepotrzebne stare metalowe rzeczy 25. inaczej ojciec 26. często ją pijemy, np. zbożowa

rozwiąż krzyżówkę wpisując poziomo i pionowo wyrazy w odpowiednio oznaczone cyframi białe pola. 
wstaw odpowiednio oznaczone litery z krzyżówki w tabelkę, a otrzymasz wielkanocne hasło.

krZyŻówka  wielkanocna

opr. Piotr  Śpiewla
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poniedziałek wielkanocny (18.04) 
godz. 7.00 †eugeniusz woźniak (od kuzynki steni)
godz. 9.00 †Krystyna sum (od uczestników pogrzebu)
godz. 10.30 †edward weron (17 rocz. śm.)
godz. 12.00 w intencji dzieci przyjmujących chrzest 
godz. 16.00 †stanisław skiba (od brata ryszarda)
wtorek (19.04) godz. 18.00 
1/ †Krystyna sum (od uczestników pogrzebu)
2/ †stanisław skiba (od sąsiadów z ul. Miejskiej córki edyty)
środa (20.04) godz. 18.00 
1/ w intencji próśb i podziękowań do MN częstochowskiej
2/ †stanisław skiba (od chrześnicy Anny)
czwartek (21.04) godz. 18.00 
1/ †Krystyna sum (od uczestników pogrzebu)
2/ †stanisław skiba (od rodz. Śmiglów)
piątek (21.04) godz. 18.00 

porządek mszy św.:
• niedziele i święta obowiązkowe godz. 7.00, 9.00, 10.30, 
12.00 i 16.00
• sobota niedzielna msza św. o godz. 18.00
• dni powszednie godz. 18.00, sobota 7.00, i piątek 7.00
spowiedź: •Przed każdą Mszą św.• I czwartek od 17.30 do 
18.00 •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 

niedZiela wielkanocna 17.04.2022 r.

1. składamy serdeczne podziękowanie za liczny i doj-
rzały udział w Triduum Paschalnym, który był wyrazem 
naszej wiary. w sposób szczególny dziękujemy osobom 
przygotowującym grób i ciemnicę oraz dbającym o czystość 
i piękno świątyni. Dziękujemy za przygotowanie liturgii 
wielkiego Tygodnia: organiście, zespołowi muzycznemu, 
strażakom, którzy pełnili straż przy bożym grobie, wszyst-
kim czytającym oraz służbie liturgicznej i tym, którzy w 
inny sposób zaangażowali się w to dzieło. składam także 
podziękowanie rodzinom, które podzieliły się z potrzebują-
cymi, ofiarowując dla nich produkty żywnościowe. Daliście 
piękne świadectwo, i za to w imieniu własnym i całej wspól-
noty parafialnej mówię wam staropolskie: bóg zapłać!

2. w dniu dzisiejszym msza św. rezurekcyjna o godz. 
6.00. pozostałe msze św. o godz. 09.00, 10.30, 12.00 i 
16.00. 

3. Jutro drugi dzień  świąt wielkanocnych. msze św. 
o godz. 7.00, 9.00, 10.30 12.00 i 16.00. 

4. w środę po mszy św. nowenna do mB częstochow-
skiej, a po niej adoracja w ciszy do godz. 19.30. zapra-
szamy do modlitwy. 

5. przyszła niedziela to niedziela miłosierdzia Boże-
go. rozpoczynamy tydzień miłosierdzia. w Parafii rze-

szów – biała suma odpustowa o godz. 11.30. 
6. Z racji na to, że w tym miesiącu trzecia niedziela 

to niedziela wielkanocna, składka na upiększenie ko-
ścioła zostanie przeprowadzona za tydzień, w niedzielę 
24 kwietnia.

7. w niedzielę miłosierdzia Bożego prosimy dzieci, 
które wraz z rodzinami zbierały pieniądze do skarbo-
nek, aby je przyniosły na mszę św. na godz. 10.30. będą 
je mogły uroczyście ofiarować w czasie procesji z darami. 

8. w czwartek (21.04) odbędzie się msza św. wie-
czorna z udziałem kandydatów do bierzmowania z klas 
Viii wraz z rodzicami, a po niej spotkanie z delegatem 
księdza biskupa.

9. Dziękuję za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie i wystrój kościoła. na najbliższy tydzień pro-
szę rodziny z ul. kwiatkowskiego od nr 115 do 125c/5 
(roczna składka wynosi 80 zł.).

10. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U 
ministrantów możemy nabyć tygodniki: „Niedzielę” oraz 
„gość Niedzielny” w cenie 8 zł. Kto tego jeszcze nie uczynił, 
może zabrać świąteczne wydanie naszej gazetki MiriAM.

1/ †Krystyna sum (od uczestników pogrzebu)
2/ †stanisław skiba (od zarządu i byłych zawodników 

zKs izolator boguchwała)
sobota (23.04)   
godz. 7.00 †stanisław skiba (od zarządu i byłych za-

wodników zKs izolator boguchwała)
godz. 18.00 †ewa sztaba (od Małgorzaty i Dariusza 

Lech)
niedziela miłosierdzia (24.04)  
godz. 7.00 †Augustyn, stanisław
godz. 9.00 †Aleksandra, zofia, Aleksander
godz. 10.30 †stefania, Antoni, Marek wolan
godz. 12.00 w intencji Parafian
godz. 16.00 † stanisław skiba (od Dyrekcji i nauczycieli 

zespołu szkół samochodowych)

OgłOszeNiA PArAFiALNe:

iNTeNcJe MszY Św. w TYM TYgODNiU:

z żYciA PArAFii:

wyjściu z kościoła oraz drogą elektroniczną na adres 
internetowy parafii podany poniżej
koronka do miłosierdzia Bożego: w piątki 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 parafialny 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



czwartkowa droga krzyżowa dla dzieci

droga krzyżowa o godz. 20.00  

droga krzyżowa ulicami parafi i – 8.04.2022
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