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o g ł o s z e n i a:   

VI NIEDZIELA  

WIELKANOCNA    

1. Dziś po mszy św. o godz. 
12.00 spotkanie z kandydata-
mi do bierzmowania z klas 
VII. 

2. W poniedziałek, wtorek, śro-
dę wypadają kwartalne dni 
modlitw o urodzaje i o błogo-
sławieństwo w pracy. 

3. W związku z obchodzoną  
w tym roku 30-rocznicą po-
wstania Diecezji Rzeszow-
skiej poszczególne parafie 
nawiedza figura Matki Bożej 
Fatimskiej. W naszej parafii 
powitanie figura MB Fatim-
skiej będzie we wtorek i śro-
dę. Program peregrynacji 
zamieszczony jest w gazetce 
parafialnej.  

4. Nabożeństwa majowe odpra-
wiamy w tygodniu po wie-
czornej Mszy św.; w sobotę  
o godz. 17.30 a w niedzielę 
przed Mszą św. popołudnio-
wą o godz. 15.30. Zachęcamy 
dzieci, młodzież i dorosłych 
do licznego udziału w tym 
pięknym nabożeństwie. 

5. W tym tygodniu obchodzi-
my: 
- we czwartek, 26.05, wspo-
mnienie św. Nereusza, 
- w sobotę, 28.05, wspomnie-
nie bł. Stefana Kardynała  
Wyszyńskiego. 

6. W przyszłą niedzielę wypada 
Uroczystość Wniebowstąpie-
nia Pańskiego. 

7. Składamy podziękowania dla 
rodzin, które złożyły ofiary  
w ubiegłym tygodniu na sprzą-
tanie, wystrój i ogrzewanie 
kościoła ( 80 zł.) Na ten ty-
dzień prosimy mieszkańców  
bloków z ul.  Kwiatkowskie-
go 139 L, M, N, O, P.  

8. Zachęcamy do sięgania  
po prasę katolicką. Możemy  
nabywać tygodnik „Niedziela” 
i „Gość Niedzielny” w cenie  
8 zł.  

                Pokarm na drogę (życia) 
 

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,  
a Ojciec mój umiłuje go...” /J 14, 23/   

 

Jezus jest tym, który ukazuje nam wolę Boga. Uniżył samego siebie, aby wypeł-
nić wolę Ojca. Postawa uniżenia zaprowadziła go na drogę krzyża, który w oczach 
ludzkich był hańbą, a w oczach Boga był drogą prowadząca do zbawienia. Osta-
tecznie zwycięża krzyż, który daje nam „nowe życie”.   

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki w naszym kościele. Na stronie interneto-
wej parafii można w łatwy sposób przyczynić się do sfinansowania tej inwestycji. 
Tam też można śledzić postęp prac za pomocą wizualizacji świątyni. Do tej pory 
udało nam się zebrać: 58 950 zł. z 100 000 zł.  

 W trzydziestą rocznicę utworzenia Diecezji Rzeszowskiej i 105 rocznicę obja-
wień fatimskich w naszej parafii będziemy podejmować Figurę Matki Bożej Fatim-
skiej. Spotkamy się z Maryją tak jak w roku 1917 w doli-
nie Cova da Iria spotykały się dzieci: 10 letnia Łucja,  
7 letnia Hiacynta i 6 letni Franciszek. Na krótko po obja-
wieniach Franciszek i Hiacynta zostali „zabrani do Nieba”. 
Ich kanonizacja odbyła się w 100 lecie pierwszego obja-
wienia. Natomiast Łucja wybrała życie zakonne i została 
karmelitką bosą. Przeżyła 98 lat. Kilkakrotnie już karmelu 
przychodziła do niej Matka Boża. Obecnie trwa jej proces 
beatyfikacyjny.  
 Fatimska Pani ukazywała się portugalskim pastuszkom 
co miesiąc od 13 maja do 13 października. Zawsze prosiła 
o odmawianie różańca aby wyprosić pokój dla świata  
i nawrócenie zatwardziałych grzeszników. 13 lipca 1917 r. 
Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalane-
mu Sercu. Obecnie kiedy znowu trwają wojny, Fatimskie Orędzia maja szczególny 
wymiar. Papież Franciszek 25 III  br. dokonał poświęcenia  

PIELGRZYMUJACA PANI FATIMSKA 

 Ciąg dalszy na stronie 2  

PEREGRYNACJA FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Wtorek 24.05. 
1800- powitanie figury Matki Bożej Fatimskiej  
- Msza Święta  
- Nabożeństwo majowe 
1900- Wieczór Uwielbienia   
2030- Adoracja w ciszy   
2100- Apel Jasnogórski  
 

Środa 25.05. 
1500- Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

Adoracja prowadzona przez Róże Różańcowe: 
 

1500 - 1530 - Matki Bożej Częstochowskiej 
1530 - 1600 - Św. Łucji 
1600- 1630 - Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
1630- 1700 - Matki Bożej Fatimskiej i Św. Floriana  

1700- Różaniec  
1730- pożegnanie figury Matki Bożej Fatimskiej  
- Nabożeństwo majowe  
1800- Msza Święta  



MIRIAM- Pismo Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie. Redakcja: ks. prob. T. Pindara, ks. P. Blat, K. Tobiasz,  
A. Tobiasz, D. Frańczak, M. Frańczak, N. Sołtys, P. Śpiewla. Zdjęcia: W. Chorzępa, ks. T. Pindara, archiwum parafialne. Telefony: 
Parafia: 177807103, Organista: 666035186, Dekoracja kościoła: 509055786. 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  
23-29.05  

 

Poniedziałek (23.05) 

1/†Emilia Filip- msza św. greg. 

2/ †Krystyna Bester- od Ani  
z rodz. 
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od rodz. Ligę-
zów  
Wtorek (24.05) 

1/†Emilia Filip- msza św. greg.  

2/ †Krystyna Bester- od rodz. Ra-
chwałów  
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od rodz. Haw-
rów i Słyszów  
Środa (25.05) 

1/ Dziękczynna w 10 rocz. ślubu 
Katarzyny i Grzegorza  

2/ †Emilia Filip- msza św. greg. 
Czwartek (26.05) 

1/†Emilia Filip- msza św. greg.  

2/ †Elżbieta  
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od pracowników 
GOPS w Przeworsku  
Piątek (27.05) 

1/†Emilia Filip- msza św. greg. 

2/ †Krystyna Bester- od Uli i 
Marka Grzebyk z rodz.  
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od koleżanek  
i kolegów z pracy syna Bogdana  
Sobota (28.05) 
godz. 7.00 

†Emilia Filip- msza św. greg.  
godz. 18.00 

Dziękczynna za otrzymane łaski 
z prośbą o błog. Boże 
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od rodz. z Kra-
snego  
Niedziela (29.05) 

godz. 7.00  

†Anna, Franciszek Kaczor  
godz. 9.00  

†Krystyna Bester- od Basi  
i Krzysztofa Mazurków  
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od rodz. Stanio  
godz. 10.30  

†Tadeusz Zięba- od żony  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Emilia Filip- msza św. greg.  

PIELGRZYMUJACA PANI FATIMSKA. Ciąg dalszy…  
Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu 
Maryi. W tym dniu rozpoczęła się pe-
regrynacja Figury Matki Bożej w para-
fiach naszej diecezji. 
 Pierwsza figura do dzisiaj znajdują-
ca się w Kaplicy Objawień w Sanktua-
rium w Fatimie powstała w roku 1919. 
Wizerunek „Pani jaśniejszej niż słoń-
ce” został wykonany z drewna cedru 
brazylijskiego, jest pokryty polichro-
mią i złotem. 13 maja 1982 na placu 
św. Piotra miał miejsce zamach na ży-
cie papieża Jana Pawła II. Rok później 
przybył On do Fatimy. Jako wotum za 
uratowanie życia papież przekazał po-
cisk, którym został ugodzony. Ofiaro-
wana kula została umieszczona w ko-
ronie Fatimskiej Figury. Zamach  
w rocznice objawień i cud uratowania 
życia papieżowi jest łączony z trzecią 
tajemnicą fatimską.  

 Z Panią Fa-
timskiego Orę-
dzia będziemy 
adorować Naj-
świętszy Sakra-
ment. Zanosić 
podziękowania, 
prośby, polecać 
nasze rodziny, 
naszą Ojczyznę  
i prosić o pokój 
dla świata. Tak 
jak pastuszko-
wie będziemy powierzać Jej wszystkie 
troski i prosić o ożywianie naszej wia-
ry. Matka Boża zapewniała dzieci, że 
Jezus i Maryja wysłuchują się w ich 
prośby. Uczyła dzieci modlitw w tym 
tej najbardziej znanej; „O mój Jezu, 
przebacz nam nasze grzechy…”  

opr. K. i A. Tobiaszowie  

UCZYNKI MIŁOSIERNE:  

GŁODNYCH NAKARMIĆ  
Miejscem, w którym 
powstawała idea 
uczynków względem 
ciała była Ziemia Świę-
ta. Z geografii wiemy, 
że ten region świata 
posiada dwie pory ro-
ku: deszczową – trwa-
jącą od listopada do 
kwietnia oraz suchą – 
od maja do październi-
ka. Naród Żydowski 
jak inne narody uważali 
wodę za prawdziwy 
skarb. W Biblii woda 
uważana była za źródło 
życia, za dar Boga po-
twierdzającego Jego 
życiodajną dobroć. 
Dlatego w zwyczaju 
człowieka Wschodu 
nikomu nie wolno było 
odmówić wody. Napo-
jenie spragnionego by-
ło równoznaczne z pod-
trzymywaniem jego 
życia, a nawet ocale-
niem od śmierci. Kiedy 
dzisiaj chcemy żyć 
Ewangelią, powinni-
śmy zatroszczyć się  
o to, żeby nie tylko zo-
bowiązać się do zaspo-
kojenia i pragnienia 
indywidualnego czło-
wieka, którego spotka-
my na drodze, lecz tak-

że działać w tym kie-
runku, aby przyczynić 
się do rozwiązywania 
problemu braku wody 

w tych regionach świa-
ta, w których setki ty-
sięcy ludzi cierpi na 
skutek jej braku. Drugi 
uczynek miłosierdzia 
względem ciała – spra-
gnionych napoić- wy-
kracza poza ramy  
i ograniczenia i dla 
osób indywidualnych, 
wspólnot, organizacji 
państwowych i kościel-
nych stanowi humani-
tarne wyzwanie i zobo-
wiązanie. W momencie 
śmierci Jezusa na krzy-
żu, z przebitego boku 
wypłynęła Krew i Wo-
da. Wtedy spragnio-
nych napoić oznacza  
nie tylko skuteczne 
wyjście naprzeciw 
spragnionym fizycznie, 
lecz także zaspokoić 
ich duchowe potrzeby.  

opr. D. Frańczak  

PROJEK OŁTARZY 
ŚW. BARBABRY  

I ŚW. JÓZEFA  


