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o g ł o s z e n i a:   

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY  

PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

1. Dziś przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 
która  kończy okres spowiedzi wielkanocnej.  

2. Po mszy św. zbiórka do puszek na remont  Domu Rekolek-
cyjnego bł. Karoliny w Rzeszowie, który służy duszpaster-
stwu młodzieży naszej diecezji.  

3. W czerwcu odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa po wieczornej Mszy św., a w niedzielę po 
Mszy św. o godz. 7.00. 

4. W poniedziałek, 13.06, Nabożeństwo Fatimskie w Kate-
drze, którego oprawę liturgiczną przygotowuje nasza Pa-
rafia oraz Parafia Miłosierdzia Bożego. Początek o godz. 
19.00. Zapraszamy do udziału.  

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 13.06, wspomnienie św. Antoniego z Padwy  
- we wtorek, 14.06,  wspomnienie bł. Michała Kozala  
- w piątek, 17.06,  wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego 

6. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej  
a po niej Adoracja do godz. 19.30. 

7. We czwartek, 16.06, będziemy obchodzić Uroczystość Bo-
żego Ciała. Tego roku proponujemy trasę procesji: ul. Ko-
ło, Kwiatkowskiego, Jachowicza i zakończymy na ul. Go-
ścinnej przy szeregówkach nr 2. Pierwszy ołtarz przy starej 
kaplicy przygotują grupy parafialne dorosłych. Planujemy 
drugi ołtarz przy ul. Kwiatkowskiego, trzeci przy ul. Jachowi-
cza i czwarty przy szeregówkach na ul. Gościnnej. O przygo-
towanie tych trzech ołtarzy prosimy okolicznych mieszkań-
ców.  

8. Udział w procesji jest wyrazem naszej wiary i miłości do Pana 
Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie oraz wdzięcz-
ności za Jego obecność wśród nas. Zapraszamy do udziału 
dzieci: dziewczynki sypiące kwiaty i chłopców do dzwonie-
nia, Dzieci klas III w strojach z I Komunii św. Strażaków  
i wszystkich Parafian. Procesje będą się odbywać przez całą 
oktawę po Mszy św. wieczornej. W niedzielę (19.06) proce-
sja po Mszy św. o godz. 12.00. 

9. Caritas organizuje pomoc dla Ukrainy w ramach akcji: 
„Paczki dla Ukrainy”. Można będzie zakupić i przynieść do 
kościoła lub kancelarii produkty żywnościowe z długim ter-
minem ważności, środki czystości i higieny osobistej. Pudełka 
na te produkty będą w przedsionku kościoła. Pełna lista pro-
duktów znajduje się w gazetce Miriam. Zebrane produkty 
zostaną przekazane Caritas i zawiezione na Ukrainę. 

10.Z powodu niskiej frekwencji wiernych od soboty, 18.06, 
zostaje odwołana niedzielna liturgia mszy o godz. 18.00.  

11.Składamy podziękowania dla rodzin, które złożyły ofiary  
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie ko-
ścioła ( 80 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców  blo-
ków z ul.  Kwiatkowskiego 46C, 46D, 50E i 50D.  

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy naby-
wać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 8 zł 
oraz wartościowy miesięcznik „STAŚ” dla dzieci.  

    Pokarm na drogę (życia) 
 

„Duch Prawdy, doprowadzi was do 
całej prawdy… /J 16, 12/   

 

Jezus zsyła na apostołów Ducha św., który ma 
doprowadzić i prowadzić stale w "duchu prawdy". 
Siedem darów Ducha św. to mądrość, rozum, rada, 
męstwo, umiejętność, pobożność oraz bojaźń boża. 
My też, jako uczniowie Chrystusa, tych darów 
wciąż pragniemy, ale także wciąż poszukujemy 
wśród zawiłych sytuacji dnia powszedniego.  

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki w na-
szym kościele. Na stronie internetowej parafii moż-
na 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: 64 400 zł. z 100 000 zł. Bóg  
zapłać!  

JUBILEUSZ GAZETKI PARAFIAL-
NEJ MIRIAM – 400. NUMER 
„Z radością i pewnymi obawami oddajemy w Wasze 
ręce pierwszy numer gazetki parafialnej „Miriam”… 
Mam nadzieję, że „Miriam” będzie oczekiwanym 
gościem w Waszych domach, stanie się cennym źró-
dłem informacji o życiu parafii i przyczyni się do 
jednoczenia naszej młodej wspólnoty- takie słowa 
umieściłem w 1. numerze gazetki MIRIAM, który 
ukazał się 26 sierpnia 2007 r., a więc na Uroczystość 
Odpustową, w pierwszą rocznicę powstania naszej 
parafii. Od tamtej chwili minęło już prawie 15 lat. 
Początkowo czasopismo parafialne Miriam było wy-
dawane kilka razy do  roku   Ciąg dalszy na stronie 2  

PRODUKTY DO „PACZKI DLA 
UKRINY” 

 

Zalecane artykuły 
spożywcze, środki 
czystości i artykuły 
higieny osobistej: Ma-
karon, ryż, kasza, cu-
kier, konserwy mięsne, 
pasztet, herbata czarna, 
mleko UHT, zupy instant, owsianki instant, orze-
chy/bakalie, batony, paluszki, krakersy, dania goto-
we o długim terminie, kaszki dla dzieci, soczki dla 
dzieci, biszkopty, musy owocowe, papier toaleto-
wy, chusteczki higieniczne, podpaski, mydło w 
kostce, szczoteczki do zębów, pasta, żel pod prysz-
nic, szampon, woda utleniona, żel antybakteryjny, 
świeca, zapałki, środki przeciwbólowe np. Apap.  



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  
13.05– 19.06  

 

Poniedziałek (13.06) 

1/†Jadwiga, Antoni  

2/†Tadeusz Zięba- od Zofii i Marii z Turzy 
(greg.) 

Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od kolegów z pracy syna Ma-
riusza z Firmy Elektromontaż Rzeszów  

Wtorek (14.06) 

1/†Emilia Zięba- od Wiktorii Kadłuczka  

2/ †Tadeusz Zięba- od rodz. Rewerów (greg.) 

Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od kolegów z pracy syna Ma-
riusza z Firmy Elektromontaż Rzeszów  

Środa (15.06) 

1/ Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 
o błog. Boże i opiekę MB  

2/ †Tadeusz Zięba- od rodz. Filipów i Ziem-
bów (greg.) 

Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od Elżbiety i Mieczysława 
Zielińskich z rodz.  

Czwartek (16.06) BOŻE CIAŁO 

godz. 7.00  

†Stefania, Stanisław, Eugeniusz, Benedykt  

godz. 9.00  

†Tadeusz Zięba-od chrzestnego Marcina(greg.)  

Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od Agnieszki i Stanisława 
Bereś z rodz.  

godz. 10.30  

†Stanisław Skiba (początek mszy greg.)  

godz. 12.00  

1/ W intencji Parafian 

2/ †Maria, Roman, Helena, Piotr  

Piątek (17.06) 

1/†Stanisław Skiba (greg.) 

2/ †Tadeusz Zięba- od rodz. Radaczyńskich 
(greg.)   

Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od Beaty i Wojciecha Kocój 

Sobota (18.06) 

godz. 7.00 

†Tadeusz Zięba- od Damiana i Eweliny 
Pruchnik (greg.)  

godz. 18.00 

†Stanisław Skiba (greg.)  

Niedziela (19.06) 

godz. 7.00  

†Maria, Stanisław  

godz. 9.00  

†Tadeusz Zięba-od Jana Grzebyk z rodz.(greg.)  

godz. 10.30  

†Stanisław Skiba (greg.) 

godz. 12.00  

W intencji Parafian 

godz. 16.00 

†Ryszard Woźniak- od żony  

JUBILEUSZ GAZETKI PARAFIALNEJ MIRIAM 

– 400. NUMER. Ciąg dalszy…  

JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA  

z okazji odpustu parafialnego, Boże-
go Narodzenia, Wielkanocy i przed 
wakacjami. Była to gazetka licząca  
8 stron i posiadała kolorową okładkę. 
W późniejszym czasie, dokładnie od 
2 marca 2014 r. redakcja podjęła 
decyzję o wydawaniu tygodnika  
o objętości 2 stron A4. Gazetka  
w nowej formie zawiera ogłoszenia 
na każdą niedzielę, intencje mszalne 
na najbliższy tydzień oraz artykuły 
związane z rokiem liturgicznym, 
wspomnieniami świętych i błogosła-
wionych, a także wydarzeniami, ja-
kie miały miejsce w naszej parafii. 
Jednocześnie Miriam w dawnej kolo-
rowej wersji ukazuje się 3 razy  
w roku: na Odpust, Boże Narodzenie  
i Wielkanoc.  
Wydawanie tygodnika to dla redakcji 
trudne zadanie, bo trzeba bardzo 
systematycznie i w krótkim terminie 
zamieszczać kolejne artykuły. Tym 
bardziej cieszy nas ten jubileusz 
związany z wydaniem 400. numeru 
naszego parafialnego pisma.  
W pierwszej kolejności dziękujemy 
Bogu, od którego pochodzą wszyst-
kie dobre natchnienia, za to, że zain-
spirował nas do tego dzieła. Wielkie 
słowa uznania kieruję do członków 
Redakcji Miriam, za ich niezwykle 
zaangażowane i pomysłowość oraz 
za poświęcony czas. Dziękuję także 
tym wszystkim osobom, które  
w przeszłości należały do Redakcji 
za ich trud i poświecenie. Najlepszą 
nagrodą dla nas redagujących Mi-

riam jest to, gdy po ostatniej mszy 
św. niedzielnej znikają wszystkie 
gazetki (drukujemy obecnie 220 
sztuk) lub gdy zostaje ich niewielka 
ilość.  
Mamy nadzieję, że gazetka MIRIAM 
jest wyczekiwanym gościem w Wa-
szych domach, który nie tylko infor-
muje, ale także formuje i przyczynia 
się do integracji Parafian. Zaprasza-
my do współpracy nowe osoby, które 
mają odwagę i pomysły, aby dołą-
czyły do naszego grona, które nie 
składa się z profesjonalistów, ale  
z ludzi pełnych zaangażowania  
i pasji.  

Ks. prob. Tadeusz Pindara 

 W tym roku, już po raz 20. odbę-
dzie się Koncert Jednego Serca Jed-
nego Ducha. Co roku gromadzi tysią-
ce ludzi, którzy wspólnie chcą wiel-
bić i wychwalać Pana Boga.  
 W całe przedsięwzięcie zaanga-
żowanych jest wiele osób, w tym 
bardzo liczny Chór Jednego Serca 
Jednego Ducha, który już od począt-
ku maja rozpoczął próby do tego-
rocznego koncertu. Próby to nie tyl-
ko ćwiczenie odpowiednich dźwię-
ków i harmonizowanie ich – to zaw-
sze także wspólna modlitwa, Msza 
Święta i bycie razem. Z tego powodu 
to koncert inny niż wszystkie.  
 Na jednej z prób dyrygent chóru  
i orkiestry – Hubert Kowalski – po-
wiedział, że dziś ludzie nie chcą być 
jednego serca i jednego ducha, często 
wybierają inność, chcą się wyróż-
niać, odróżniać, ale właśnie w wierze 
powinniśmy być o jednym duchu  
i jednym sercu, bo ta jedność jest 
silna. Pomysłodawcą całego przed-
sięwzięcia, już dwudziestoletniego, 

jest Jan Budziaszek, który uczestni-
czy w przygotowaniach i próbach  
i pokazuje, że Matka Boża daje siłę. 
Zawsze z różańcem w ręku mówi, że 

przez Maryję do Pana Jezusa jest 
najprostsza i najpiękniejsza droga. 
 Jak co roku, koncert odbędzie się 
w Boże Ciało od godz. 19.00 w Par-
ku Sybiraków. Wszystkich serdecz-
nie zapraszamy do wspólnego uwiel-
biania Boga.   

N. Sołtys  


