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o g ł o s z e n i a:   

XXIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA    

1. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po 
mszy św. o godz. 7.00. 

2. Po wakacjach wracamy do mszy św.  
o godz. 10.30 z udziałem dzieci ze spe-
cjalnym kazaniem. Zapraszamy do 
udziału całe rodziny. 

3. We środę po Mszy św. i nowennie do 
Matki Bożej Częstochowskiej wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu  
i adoracja w ciszy do godz. 19.30.  

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we czwartek, 08.09, święto narodzenia 
NMP. 

5. W piątki po wieczornej mszy św. za-
praszamy na spotkania formacyjne do 
domu parafialnego ministrantów oraz 
lektorów. Szczególnie serdecznie zapra-
szamy nowe osoby. Ministrantami mogą 
zostać chłopcy począwszy od klasy III. 

6. Wszystkie chętne dzieci i młodzież 
zapraszamy do współtworzenia para-
fialnej scholii "Nasza Częstochowa". 
Najbliższe spotkanie odbędzie się  
w przyszłą niedzielę, 11.09, o godzinie 
9.20 w budynku parafialnym. Serdecz-
nie zapraszamy. 

7. Za dwa tygodnie, w niedzielę 18.09, po 
mszy św. o godz. 10.30 odbędzie się  
w domu parafialnym spotkanie z ro-
dzicami dzieci klas III przygotowują-
cych się do I Komunii św. W tym przy-
gotowaniu będą uczestniczyć dzieci  
z dwóch klas III z nowej Szkoły  
Podstawowej Nr 37, oraz chętne dzieci  
z naszej parafii uczęszczające do innych 
szkół w Rzeszowie.  Poza katechezą  
w szkole, spotkania przygotowujące do  
I Komunii św. będą się odbywać zwykle 
w III niedziele miesiąca. Komunia Św. 
odbędzie się w drugą niedzielę maja, 
14.05. 2023 r. 

8. Składamy podziękowania dla rodzin, 
które złożyły ofiary w ubiegłym tygo-
dniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie 
kościoła ( 80 zł.) Na ten tydzień prosi-
my mieszkańców  z ul.  Gościnnej, 
numery parzyste, od nr 10 do nr 26.  

9. Zachęcamy do sięgania po prasę kato-
licką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” i „Gość Niedzielny”  
w cenie 8 zł.  

       Pokarm na drogę (życia) 
 

„Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może 
być moim uczniem.” /Łk 14, 27/   
 

 Każdy z nas dźwiga swój krzyż, a jest nim często szara codzienność, 
brak zdrowia, ból związany z konfliktami w domu czy pracy. Tych ma-
łych i dużych krzyży jest wiele. Dźwigamy je każdego dnia, często  
w osamotnieniu i z dala od innych. Często jednak krzyż jest udziałem 
innych. Jest to nienawiść, obmowa, brak zrozumienia i chęci porozu-
mienia. Krzyża takiego nie można się pozbyć, trzeba go tylko cierpli-
wie nieść. Jezus uczy nas, że niesienie krzyża jest wbudowane w nasze 
ziemskie życie. Nie da się tego krzyża zamienić, czy oddać. Trzeba go 
zatem zaakceptować i próbować z Nim mężnie żyć. 

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki w naszym kościele. Na stronie 
internetowej parafii można w łatwy sposób przyczynić się do sfinansowa-
nia tej inwestycji. Tam też można śledzić postęp prac za pomocą wizuali-
zacji świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać: 86 340 zł. z 100 000 zł. 
Bóg zapłać!  

Jest zakątek na tej ziemi, Gdzie powra-
cać każdy chce/ Gdzie króluje jej oblicze, 
Na nim cięte rysy dwie.  
W piątek 26 sierpnia nasza wspólnota prze-
żywała parafialny odpust związany z uro-
czystością  Matki Bożej Częstochowskiej 
przemożnej Patronki naszej parafii. Dzień 
odpustu dał nam    możliwość uzyskania 
daru duchowego jakim jest odpust zupełny 
czyli darowanie kar doczesnych za popeł-
nione grzechy.  Szczególną oprawę miała 
uroczysta wieczorna Msza św. której prze-
wodniczył i kazanie wygłosił ks. Stanisław 
Szczepanik, pierwszy wikariusz w naszej 
parafii. Przed rozpoczęciem Mszy św. para-
fialny zespół muzyczny wprowadził nas w maryjny nastrój - śpiewając 
pieśni związane z naszą Patronką. Do słów jednej z nich   „Chociaż wiele 
nosisz  imion,  jesteś  tylko jedna, Twoje  dobre  

ODPUST PARAFIALNY-UROCZYSTOŚĆ MATKI 
BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 Ciąg dalszy na stronie 2  

PIKNIK RODZINNY NA OSIEDLU DRABINIANKA 
04.09.2022r. Plac przy ul. Strażackiej 9 

 

W programie:  
14

00- Msza Święta w kościele p.w. Matki Bożej 
Częstochowskiej  
1445- Przemarsz orkiestry górniczej ulicami 
Drabinianki   
1600- Występ orkiestry górniczej na placu OSP 
Drabinianka    
1700- Prezentacje sceniczne   
1900- Zabawa taneczna z zespołem 
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INTENCJE MSZALNE  
5.09– 11.09  

 

Poniedziałek (5.09) 

1/ †Eugeniusz, Henryka Niedbała 
(greg.)  

2/ †Emilia Zięba- od Grażyny i Stanisła-
wa Tarnowskich  
Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od wnuczki Kasi  

Wtorek (6.09) 

1/ †Eugeniusz, Henryka Niedbała (greg.)  

2/ †Emilia Zięba- od Genowefy Mikuła  

Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od rodz. Walnych  
Środa (7.09) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do 
MB 

Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Lidii i Ma-
riusza z prośbą o błog. Boże  

2/ †Eugeniusz, Henryka Niedbała 
(greg.)   

Czwartek (8.09) 

1/ Dziękczynna w 15 rocz. ślubu Sła-
womira i Małgorzaty z prośbą o błog 
Boże  

2/ †Eugeniusz, Henryka Niedbała 
(greg.) 
Poza parafią:  

1/†Henryk Hoszko- od rodz. Walnych  

Piątek (9.09) 

1/ †Eugeniusz, Henryka Niedbała 
(greg.)  

2/ †Eugeniusz Puc- od wnuczki Anny  
Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od Andrzeja Walny  
z rodz. 

Sobota (10.09) 
godz. 18.00 

†Eugeniusz Puc- od wnuka Artura  
z rodz.  
godz. 18.00 

†Eugeniusz, Henryka Niedbała (greg.)  

Poza parafią:  

†Henryk Hoszko- od Jolanty Płonka 

Niedziela (11.09) 

godz. 7.00  

†Eugeniusz Puc- od Władysławy Rzeźnik  

godz. 9.00 

†Andrzej Zięba- 11 rocz. śm.  
Poza parafią:  

†Eugeniusz, Henryka Niedbała (greg.)  

godz. 10.30  

†Anna- 7 rocz. śm., Władysław- 36 rocz. 
śmierci  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00 

†Zofia, Władysław Polak 

ODPUST PARAFIALNY-UROCZYSTOŚĆ MATKI 

BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. Ciąg dalszy…   
oczy patrzą na świat…” nawiązał 
kaznodzieja. Przypomnijmy myśli, 
które w kazaniu zawarł ks. Stani-
sław. Znamy wiele pięknych wize-
runków i tytułów Matki 
Bożej: częstochowska, 
fatimska, saletyńska, jac-
kowa i wiele innych. Każ-
da modlitwa, prośba, czy 
podziękowanie kierowane 
przed jednym z Jej wize-
runków odnosi się zawsze 
do Matki Bożej. Dla Pola-
ków najważniejszym 
sanktuarium maryjnym 
jest Jasna Góra. Tutaj kró-
luje oblicze Tej, którą Ar-
chanioł Gabriel nazwał 
„Pełna Łaski”. Maryja 
siebie nazwała Służebni-
cą. Niepokalanie Poczętą Maryję 
cechują: pokora, hojność, czystość, 
umiarkowanie, cierpliwość, gorli-
wość i pracowitość.  
Wielką czcią otaczany obraz Czar-
nej Madonny przywędro-
wał na Jasną Górę  
u schyłku XIVw. W roku 
1430 miał miejsce święto-
kradzki napad na klasztor 
a Święty Wizerunek został 
ugodzony kilkunastoma 
cięciami miecza. Na pra-
wym policzku Maryi wy-
raźnie widać dwie rysy, 
inne pozostają mniej wi-
doczne. Rany te są rów-
nież ranami symboliczny-
mi poprzez, które Matka 
Boża Częstochowska 
utożsamia się z losami 
naszego narodu. Odnowę obrazu 
nadzorował król Władysław Jagieł-
ło. Przed Jej Oblicze przybywali 
królowie, papieże i ważne osobisto-
ści. Do Niej corocznie przybywa 
kilka milionów pielgrzymów. Cho-
ciaż w okresie komunizmu kult Ja-
snogórskiej Pani był zwalczany  
z ogromną siłą aparatu przemocy, 
Polacy zawsze pozostali wierni 
Królowej Korony Polskiej. Papież 
Jan Paweł II w tym sanktuarium 
przed Obliczem Jutrzenki Wolności 
powiedział: „Tutaj zawsze byliśmy 
wolni”. Obraz Matki Bożej Często-
chowskiej budzi w klęczących 
przed nim pielgrzymach szczególne 
odczucia, które pięknie opisał  
w „Potopie” Henryk Sienkiewicz. 

Kaznodzieja który jak wiemy wie-
lokrotnie pieszo pielgrzymował na 
Jasną Górę przywołał również tekst 
pieśni: „Matko o twarzy jak polska 

ziemia czarnej, Matko o twarzy jak 
ziemia znaczonej bliznami, Do ser-
ca Twego jak Syna nas przygarnij 
Królowo nasza Tarczo Obronna, 
módl się za nami”.  

Na nasz parafialny odpust do na-
szego „zakątka, gdzie króluje Jej 
Oblicze” przybyli również piel-
grzymi z innych parafii aby przed 
Jej Wizerunkiem modlić się w Jej 
święto.  
Ks. Proboszcz złożył podziękowa-
nia głównemu celebransowi, po-
dziękował przybyłym kapłanom  
z dekanatu, siostrom zakonnym, 
pielgrzymom i parafianom.  
Msza św. zakończyła się wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu, 
procesją eucharystyczną, błogosła-
wieństwem i odśpiewaniem uroczy-
stego hymnu Ciebie Boga Wysła-
wiamy.  

opr. K. i A. Tobiaszowie  


