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Pismo Parafi i Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie

 łaska Bożej dzieciny niech zawsze kształtuje Twoje serce, 
aż do niebiańskiego przemienienia w Niebiańskiej miłości! 

w ten właśnie sposób życzę ci najszczęśliwszych Świąt Świętego dzieciątka z Betlejem. 
Niech to Boże dzieciątko raczy przyspieszyć dzień pokoju tak bardzo upragniony 

przez wszystkie serca, niech wzmocni Twego ducha w ogniu Bożej miłości
 i ozdobi je najwyborniejszymi cnotami. 

To są moje życzenia, które będę ofi arował za ciebie w tym roku przed Grotą Betlejemską
- tak pisał O. PIO w grudniu 1917 r. w środku I wojny światowej do swego kierownika duchowego.

również dla Nas te słowa niech będą życzeniami na wspaniały świąteczny czasi cały 
kolejny Nowy rok, które wyrazimy przed dzieciątkiem Jezus. 

redakcja „mIrIam”

Niebiańskie dziecię niech zawsze 
przebywa w Twoim sercu. 

Niech je podtrzymuje, oświeca, 
ożywia, przemienia w swej 

odwiecznej miłości.

 O. Pio – epist.3.p.485
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SłOwO 
kS. PrOBOSzcza
drodzy Parafi anie!
Powracamy do naszej tradycji i 

wraz z wizytą duszpasterską trafi a 
do waszych rąk świąteczne wydanie 
gazetki miriam. Jednak w naszej pa-
rafi i przybywa nowych mieszkańców, 
i dlatego nie jesteśmy już w stanie od-
wiedzić wszystkich Parafi an w jednym 
roku. Stąd parafi a została podzielona 
na dwie części i kolęda, podobnie jak w 
innych parafi ach rzeszowa będzie się 
odbywać co dwa lata. w obecnym roku 
2022/23 obejmie ona ulicę kwiat-
kowskiego, Piaskową, Papieską, Jana 
Pawła II, Gościnną i Jachowicza. w 
przyszłym roku wizyta duszpasterska 
odbędzie się na ulicach: Strażackiej, 
Sympatycznej, Podmiejskiej i koło. 
dla mieszkańców tych ostatnich ulic 
zostaną odprawione specjalne msze 
św. kolędowe w ich intencji, z proś-
bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
matki Bożej częstochowskiej w No-
wym roku. Po mszy św. będzie wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu 
oraz indywidualne błogosławieństwo 
dla poszczególnych rodzin. wtedy 
także otrzymają świąteczny numer 
miriam. rodziny, które chcą poświęcić 
nowy dom czy mieszkanie lub pragną 
zaprosić księdza, mogą się zgłaszać w 
zakrystii lub uczynić to telefonicznie. 

dzięki Bogu, pandemia korona-
wirusa osłabła na tyle, że możemy 
normalnie funkcjonować i obecnie 
większym zagrożeniem staje się wirus 
grypy. dlatego zachęcam, by powrócić 
do systematycznego uczestnictwa w 
niedzielnej eucharystii i przystępo-
wania do sakramentów świętych. To 
są, obok codziennej modlitwy, spraw-
dzone i skuteczne formy trwania w 
przyjaźni z Bogiem i źródło łask na 
drodze chrześcijańskiego życia. Bez 

tego gleba naszego chrześcijaństwa 
się wyjaławia i nie przynosi już spo-
dziewanych owoców uświęcenia. I 
wówczas stopniowo oddalamy się od 
Boga i kościoła czyli od źródła nasze-
go zbawienia. 

w tym miejscu chcę serdecznie 
podziękować wszystkim uczestni-
czącym w tegorocznych roratach, a 
szczególnie dzieciom i ich rodzicom. 
wyrażam także uznanie za pomoc po-
trzebującym w naszej parafi i poprzez 
„torby miłosierdzia”, jak i zaangażo-
wanie się w akcję caritas „rodzina 
rodzinie”, która spieszy z pomocą po-
trzebującym w ukrainie. Jak wiemy, 
za naszą wschodnią granicą trwa woj-
na, podczas której rosjanie celowo 
niszczą sieci energetyczne, wodocią-
gowe i gazowe. w wielu domach nie 
ma prądu, ogrzewania oraz wody, a 
przecież trwa zima. w takich okolicz-
nościach każda pomoc jest bezcenna. 
w dalszym ciągu liczymy na ofi arność 
w tej kwestii. więcej na ten temat 
znajdziemy w specjalnym artykule na 
stronie 11.

Obecny rok duszpasterski przeży-
wamy pod hasłem: „wierzę w kościół 
chrystusowy”. Tym razem, w odróż-
nieniu od lat ubiegłych, program za-
planowano na jeden rok. Jest to zwią-
zane z potrzebą uwzględnienia w nim 
aktualnej sytuacji kościoła i wyrasta-
jących z niej wyzwań. Jak wyjaśnia w 
słowie wstępnym do programu jego 
współautor bp andrzej czaja, „projekt 
programu wyrasta z analizy aktualnej 
sytuacji kościoła i dość powszechne-
go uznawania jej, nie tylko pośród 
duchownych, za wyjątkowo trudną. 
By nie ulec frustracji, czy wręcz re-
zygnacji z podjęcia dzieła odnowy i 
szukania dróg ku temu wiodących, 
uznano za pierwszorzędne zadanie 
na dziś i jutro kościoła w Polsce obu-
dzenie i umocnienie wiary w kościół, 
bo zaczynamy wątpić w to dzieło Boga 
na ziemi, ustanowione dla nas grzesz-
nych z myślą o naszym zbawieniu”. 

w wyznaniu wiary w niedziele i 
święta wypowiadamy słowa: „wierzę 
w jeden, święty, powszechny i apostol-
ski kościół”. w tym roku mamy zasta-
nowić się nad tym, jaka ta nasza wiara 
jest. kościół założył Jezus chrystus i 
On jest w nim najważniejszy, On ciągle 

zbawia człowieka poprzez Słowo Boże 
i sakramenty. mimo słabości kościoła 
wynikającej z grzechów tych, którzy 
do niego należą, tak duchownych jak 
i świeckich, społeczność kościoła jest 
jedynym miejscem, gdzie możemy się 
oczyścić  z naszych win i otrzymać ła-
skę zbawienia, którą wysłużył nam na 
krzyżu Jezus chrystus. Innej drogi do 
nieba nie ma. dlatego naszym obo-
wiązkiem jest brać odpowiedzialność 
za kościół poprzez pracę nad naszym 
osobistym uświęceniem. wówczas 
kościół stanie się znakiem obecności 
Boga we współczesnym świecie. my 
sami powinniśmy świadczyć o przy-
należności do chrystusa w naszym 
otoczeniu. To świadectwo jest nie-
zbędne, by zamknąć usta tym, którzy 
w kościele widzą samo zło i traktują 
go jako ziemską korporację oszuku-
jącą ludzi obietnicami, które są bez 
pokrycia.

Jako uczniowie Pana powinniśmy 
pamiętać o Jego słowach: „Sługa nie 
jest większy od swego pana”. Jeże-
li  mnie  prześladowali,  to i was będą 
prześladować. (J15,20)” oraz  „a oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata.” (mt 28, 
20b). Ta obecność Jezusa jest dla nas 
najważniejsza. I musimy pamiętać o 
tym, że kościoła nie możemy wymy-
ślać od nowa, ale powracać do korze-
ni, do ewangelii i tylko z nią konfron-
tować nasze myślenie i postępowanie. 
kościół spełni swoją misję, gdy pozo-
stanie wierny swojemu założycielowi. 
I także my osiągniemy zbawienie, gdy 
będziemy wierni Bożym przykaza-
niom. To wysiłek, który powinniśmy 
podjąć w obecnym roku liturgicznym. 

Przed nami Nowy rok Pański 2023, 
który jest wielką niewiadomą. Jednak 
pełni zaufania oddajmy się pod opie-
kę matki Syna Bożego. z wielką wiarą 
powierzmy Jej wszystkie tegoroczne 
plany i zamierzenia. Niechaj Ona wy-
prasza nam u swego Syna potrzebne 
łaski na każdy dzień Nowego roku, 
darzy dobrym zdrowiem, radością, 
życzliwością ludzi oraz umacnia naszą 
wiarę w kościół chrystusowy.

wszystkim życzę Szczęść Boże w 
Nowym roku!

 Wasz Duszpasterz 
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każdy rok liturgiczny ma swoje 
hasło – myśl przewodnią dotyczącą 
tego, co w danym roku ma przyświe-
cać wszystkim ludziom należącym do 
kościoła. w tym 2022/23 roku duszpa-
sterskim owym hasłem jest „wierzę w 
kościół chrystusowy”. 

Hasło to, jak mówił bp  andrzej 
czaja, przewodniczący komisji dusz-
pasterstwa konferencji episkopatu 
Polski, „ma na celu uświadomić wier-
nym, że mimo trudnych spraw, trzeba 
wierzyć w kościół i kościołowi. wierzyć 
w kościół dlatego, że jest rzeczywisto-
ścią Bosko-ludzką. wierzyć kościołowi 
dlatego, że  kościół bazuje na  autory-
tecie samego Boga”. Ponadto właśnie 
dlatego, że sytuacja kościoła jest teraz 

trudna, należy dołożyć wszelkich sta-
rań, by go odnowić i wzmocnić. 

Przewodniczący komisji duszpa-
sterstwa konferencji episkopatu Pol-
ski zwrócił uwagę, że Synod powołany 
przez  papieża Franciszka pod  hasłem 
„ku kościołowi synodalnemu: komu-
nia, uczestnictwo, misja”, to  bardzo 
konkretna odpowiedź w  jakim kie-
runku iść. „wizja kościoła soborowa 
to  wizja kościoła wspólnotowego, 
otwartego i służebnego. w ten sposób 
otrzymujemy od  Papieża jasny kieru-
nek odnowy kościoła oraz konieczność 
zmiany mentalnej: trzeba bardziej so-
bie uświadomić, że nie tyle do kościoła 
chodzimy, ile że  my  jesteśmy kościo-
łem, że my kościół stanowimy – duch 
Święty i  my. mamy tu  więc  konkretną 
podpowiedź jak ten temat +wierzę 
w kościół chrystusowy+ realizować” – 
zauważył.

Program duszpasterski zakłada 3 
podstawowe ścieżki jego realizacji:

1. przepowiadanie Słowa Bożego 
i katecheza parafi alna – jest to zestaw 
bardzo konkretnych propozycji dla 
proboszczów do realizacji w parafi ach: 
materiały homiletyczne, zeszyt kate-
chetyczny i propozycję katechez para-
fi alnych

2. zwiastowanie prawdy o  koście-
le w  mediach – np. poprzez medialny 

 wIerzĘ 
w kOŚcIÓł 
cHrySTuSOwy

przekaz ewangelizacyjny podtrzymy-
wać wspólnotę modlitwy 

3. przywracanie wiarygodności 
kościoła i  zapraszanie do  współod-
powiedzialności za  kościół – ta nowa 
ścieżka, która  została zainicjowana 
w  tym roku, powstała z  inicjatywy 
świeckich: małżonków, rodzin. „Oni 
chcą być aktywnym, żywym podmio-
tem w kościele. celem tych materiałów 
jest pokazanie rodzinom i  małżon-
kom ich miejsca w  kościele jako osób 
świeckich, aby mogły odkrywać swo-
je charyzmaty, dary” – podkreśliła dr 
ewa Porada, koordynatorka zespołu 
tworzącego „materiały dla rodzin”. ma-
teriały te dostępne są w wersji elektro-
nicznej i  przygotowane na  każdą nie-
dzielę roku. „Naszą rolą świeckich jest 
przekazywanie wiary w środowiskach, 
w których żyjemy i pracujemy. chcemy 
pokazać, że każdy z nas jest odpowie-
dzialny za kościół. ma to nas pobudzić 
do  konkretnych działań na  rzecz ko-
ścioła” – zaznaczyła dr Porada.

Nowy rok to zawsze nowe nadzieje, 
ale i oczekiwania, i wymagania. każda 
wspólnota może osiągnąć wiele razem, 
patrząc w jednym kierunku. Niech na-
szym celem niezmiennie pozostanie 
Pan Bóg – miłosierny Ojciec. 

N. Sołtys 

1 WRZeŚNIA 
msza Św. na rozpoczęcie roku Szkolnego 
pod przewodnictwem Biskupa Jana wą-
troby oraz poświęcenie nowej Szkoły Pod-
stawowej nr 37 przy ul. kwiatkowskiego.
2 WRZeŚNIA 
Pogrzeb w katedrze rzeszowskiej śp. 
Tadeusza Ferenca - długoletniego Prezy-
denta miasta rzeszowa.
PAźDZIeRNIK 
Nabożeństwa różańcowe w dni powsze-
dnie odbywały się o godz. 17.30, w nie-
dzielę o godz. 15.30. Ogłoszenie konkur-
su na „Najpiękniejszy różaniec”.
1 PAźDZIeRNIKA
młodzież z kl. 8 udała się do Siedlisk 

- miejsca pamięci bł. ks. Józefa kowal-
skiego, który oddał życie broniąc różań-
ca w obozie w auschwitz Birkenau.
2 PAźDZIeRNIKA
Poświęcenie i rozdanie różańców dzie-
ciom przygotowującym się do I komunii 
św. w tym roku szkolnym do tego sakra-
mentu przygotowuje się 52 dzieci.
19 PAźDZIeRNIKA
wieczór uwielbienia poświęcony matce 
Bożej.
29 PAźDZIeRNIKA
wieczór Świętych.
lISToPAD 
modlitwa wypominkowa za zmarłych po 
każdej mszy św. 
11 lISToPADa 
Poświęcenie Skweru im. ks. Infułata Sta-
nisława maca na zbiegu ul. Strażackiej i 
ul. Podmiejskiej. uroczystość rozpoczęła 
się mszą św. w katedrze, której przewod-
niczył Biskup Jan wątroba. 
13 lISToPADA 
rozpoczęcie akcji charytatywnej „Torby 
miłosierdzia” - przekazanie artykułów 
spożywczych dla ubogich z naszej parafi i.
20 lISToPADA
młodzież z parafi i wzięła udział w uroczy-

stości Jezusa chrystusa króla wszech-
świata i w Światowym dniu młodzieży ob-
chodzonym na szczeblu diecezjalnym w 
katedrze i na uniwersytecie rzeszowskim. 
ADWeNT 
msze św. roratnie od poniedziałku do so-
boty o godz. 18.00.
1 GRUDNIA
zakończenie prac przy ołtarzu św. Barba-
ry i św. Józefa.
10 GRUDNIA 
montaż nowego żyrandola. 
11 GRUDNIA 
Poświęcenie i rozdanie medalików na 
mszy św. o godz. 10.30 dla dzieci przygo-
towujących się do I komunii Św.
17 GRUDNIA 
Spotkanie rady Parafi alnej poświęcone 
zatwierdzeniu projektu nowej drogi krzy-
żowej oraz ustalenie harmonogramu dal-
szych prac wewnątrz i wokół kościoła.
18 GRUDNIA 
wręczenie modlitewników podczas mszy 
św. o godz. 12.00 kandydatom do bierz-
mowania z kl. VII.
24 GRUDNIA 
Pasterka o godz. 22.00 i 24.00.

Ks. Paweł Blat
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O Słudze BOżym 

Jacku 
krawczyku
Jacek krawczyk przyszedł na świat 

16 sierpnia 1966 roku w rzeszowie, 
jako drugi syn anny i Tadeusza. miał 
dwoje rodzeństwa: starszego brata To-
masza, który zmarł kilka miesięcy po 
urodzeniu oraz młodszego brata mar-
cina. dzieciństwo spędził w podrze-
szowskiej Palikówce, która należała 
wówczas do parafii Strażów. wychowa-
ny w autentycznej pobożności i miłości 
rodzinnej, wyróżniał się ponadprze-
ciętną dojrzałością, a także wrażliwo-
ścią na piękno i dobro. Od najmłod-
szych lat wykazywał zainteresowanie 
przyrodą, w szczególności ornitologią. 
Jacek był człowiekiem wszechstron-
nym. uzdolniony muzycznie, uczył 
się gry na pianinie i flecie. z zamiło-
waniem fotografował zachody słońca, 
które służyły jego mamie do malowa-
nia obrazów. zajmował się również 
układaniem kompozycji kwiatowych i 
dekorowaniem wnętrz.

w 1981 roku rozpoczął naukę w II 
Liceum Ogólnokształcącym im. płk. 
Leopolda Lisa-kuli w rzeszowie, w kla-
sie o profilu biologicznym. Po drodze 
do szkoły przechodził obok Sanktu-
arium matki Bożej rzeszowskiej, gdzie 
zatrzymywał się na modlitwę. razem z 
mamą uczestniczył w spotkaniach gru-
py formacyjno-religijnej „Odrodzenie” 
działającej przy klasztorze Bernardy-
nów. wychowawczyni z klasy licealnej 
napisała o nim, że „wyróżniał się zaan-
gażowaniem, chęcią ciągłego działa-

nia, służenia i pomagania innym; był 
bezinteresowny, koleżeński, odpowie-
dzialny za grupę, za zachowanie swo-
ich kolegów i koleżanek”. Odwiedzał 
ludzi starszych w Państwowym domu 
rencistów w rzeszowie. wspólnie spę-
dzany czas przeznaczali na modlitwę 
oraz rozwój duchowy.

w 1985 roku po zdaniu egzaminu 
dojrzałości rozpoczął studia dla osób 
świeckich na wydziale Teologii ka-
tolickiej uniwersytetu Lubelskiego. 
dojrzałość Jacka ujawniała się również 
podczas wyboru drogi życiowej. zasta-
nawiał się nad powołaniem kapłań-
skim, zakonnym i pracy misyjnej. Był 
otwarty na potrzeby innych. ratował 
alkoholików z nałogu, a także opie-
kował się chorymi, których odwiedzał 
w lubelskich szpitalach i hospicjach. 
Jego życiowym credo były słowa: 
„moim jedynym marzeniem jest to, by 
stać się naprawdę człowiekiem. wbrew 
pozorom nie jest to takie łatwe. Bo być 
człowiekiem to nie tylko głęboko jed-
noczyć się z Bogiem, ale być bratem 
dla każdego drugiego człowieka. Być 
człowiekiem to spieszyć z pomocą, bez 
względu na to, kim on jest. Być czło-
wiekiem to wyniszczyć (dosłownie) 
siebie w miłości Boga i ludzi. To oddać 
wszystko, dosłownie wszystko dla lu-
dzi. Oddać nawet życie w kwiecie wie-
ku”. w opinii studentów, którzy razem 
z nim studiowali, Jacek był lubiany i 
odbierany jako człowiek mający po-
czucie humoru oraz posiadający duży 
dystans do siebie. Jedna ze studen-
tek napisała: „Nie widziałam go nigdy 
zdenerwowanego, ale często miał cięty 
język i powiedzonka”. Po drugim roku 
studiów wziął urlop dziekański i pra-
cował przez pewien czas w charakterze 
wolontariusza, a następnie  sanitariu-
sza w stacji pogotowia ratunkowego w 
rzeszowie – chciał w ten sposób przy-
gotować się do egzaminów na studia 
medyczne. Gdy nie udało mu się do-
stać na medycynę, rozpoczął studia 
psychologiczne. 

Ostatecznie odkrył powołanie do 
małżeństwa. w 1990 roku zaręczył się 
z ewą, koleżanką ze studiów. w tym 
samym czasie zdiagnozowano u Jacka 
chorobę nowotworową i wyznaczony 
wcześniej ślub nie odbył się. aktyw-
nie uczestniczył w życiu kościoła. 
codzienna komunia Święta była dla 
niego prawdziwym źródłem duchowej 
mocy. zawarcie związku małżeńskie-

go nastąpiło dopiero 1 września 1990 
roku w kaplicy szpitalnej. razem z 
żoną zamieszkali w katowicach. Jacek 
zmarł w nocy z 31 maja na 1 czerw-
ca 1991 r. podczas pobytu w szpitalu 
onkologicznym w krakowie, w opinii 
świętości. miał niespełna 25 lat. został 
pochowany na cmentarzu parafialnym 
w Strażowie. w 1993 roku rodzice Jac-
ka założyli Fundację im. Jacka kraw-
czyka. 

Jacek krawczyk jest dla nas współ-
czesnym przykładem do naśladowania. 
Swoim zachowaniem prowokował in-
nych do refleksji nad swoim życiem, 
uczył pokory oraz wrażliwości na każ-
dego człowieka. watykańska kongre-
gacja Spraw kanonizacyjnych w imie-
niu Stolicy apostolskiej wydała dekret 
zezwalający na  rozpoczęcie  procesu 
beatyfikacyjnego  i kanonizacyjnego 
Sługi Bożego Jacka krawczyka. Ty-
tułem  „Sługa Boży”  nazywa się osobę 
zmarłą w opinii świętości, której pro-
ces beatyfikacyjny już się rozpoczął. 
Oznacza to, że po przeprowadzeniu 
wstępnego postępowania polegające-
go na zebraniu materiałów wskazują-
cych, iż dana osoba wiodła nadzwyczaj 
przykładne życie, a więc odznaczała 
się cnotami w stopniu heroicznym (lub 
zginęła śmiercią męczeńską), Stolica 
apostolska wyraża zgodę na konty-
nuację gromadzenia i badania doku-
mentacji. 11 lutego 2022 roku biskup 
rzeszowski ks. Jan wątroba otrzymał 
dekret kongregacji Spraw kanoniza-
cyjnych pozwalający powołać trybunał 
do prowadzenia procesu o  heroiczno-
ści cnót kandydata na ołtarze.

K. Paśko

myŚLI SłuGI BOżeGO Jacka

Bądź świadkiem chrystusa.
Bądź  całkowicie  oddany Jezusowi.
czyny swoje osądzaj na podstawie   

miłości.
Bądź świecą, którą Jezus stawia na 

świeczniku. rozjaśniaj, oświecaj ludz-
kie  serca laską, którą  otrzymałeś.

Pamiętaj o pełnym zrozumieniu i 
szacunku dla każdego. Bądź  człowie-
kiem  między ludźmi.

czyń zawsze to, co pozornie nie-
możliwe.

Bądź pokorny, ale odważny. 
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Witamy Księdza Macieja! Proszę 
opowiedzieć czytelnikom naszej 
gazetki parafialnej „MIRIAM” jak 
wygląda praca misjonarza? 
Dlaczego Ksiądz znalazł się 
w Peru? 
Szczęść Boże, Pozdrawiam bożonaro-

dzeniowo wszystkich czytelników „mi-
riam”. dlaczego znalazłem się w Peru? 
zostałem tam posłany przez moje zgro-
madzenie zakonne na początku ubiegłe-
go roku decyzją ojca generała i jego rady. 
To był dość naturalny dla mnie kierunek 
dla pracy misyjnej jako, że już przeby-
wałem tutaj niemalże sześć lat, kończąc 
studia teologiczne i realizując praktyki 
misyjne.

Jak wygląda sytuacja, 
po przerwie od ostatniego pobytu 
Księdza w Peru? 
kraj od lat przeżywa coraz to głębsze 

kryzysy polityczne. aktualnie, tydzień 
temu prezydent, który chciał przepro-
wadzić zamach stanu, został pozbawio-
ny urzędu i aresztowany, co wywołało 
ogromne zamieszki i strajki. Gospodarka 
po latach względnego wzrostu chwieje 
się, odczuwając wciąż skutki pandemii. 
Służba zdrowia i edukacja na „europej-
skim” poziomie, są osiągalne tylko dla 
nielicznych. Odczuwalne są zmiany kli-
matyczne. Na poziomie religijnym, coraz 
więcej adeptów mają liczne sekty chrze-
ścijańskie, przybyłe głównie ze Stanów 

zjednoczonych, a kościół daje nowe im-
pulsy do ewangelizacji amazonii.

Gdzie aktualnie Ksiądz 
przebywa i pracuje? 
aktualnie przebywam w San martín 

de Pangoa w środkowym Peru w departa-
mencie Junín, na obrzeżach peruwiań-
skiej amazonii po wschodniej stronie 
and, jakieś 470 km od Limy, 12 godzin 
drogi autobusem. miejsce jest mi dobrze 
znane, gdyż w trakcie mojego pierwsze-
go pobytu spędziłem tu w sumie ponad 
półtora roku. 

Czy jest to parafia? 
Tak. misją naszej wspólnoty tutaj jest 

opieka nad parafią (formalnie to nawet 
dwoma), których obszar jest większy 
od naszej diecezji rzeszowskiej. miesz-
kańców nie jest dużo, bo tylko jakieś 75 
tysięcy, ale są rozproszeni w ok. 300 mia-
steczkach, wioskach i osadach. Około 
1/5 to Indianie z plemion Nomatsigenga 
i ashaninka. mamy aktualnie około 30 
kaplic, z których do najdalszej odległo-
ściowo to jak z rzeszowa do ustrzyk Gór-
nych (175 km), a czasowo to jak wyjazd 
nad morze (ok. 8 h).

Na czym polega obecnie praca 
Księdza? 
Generalnie zostały mi powierzone 

dwa zadania: bycie proboszczem oraz 
budowa ośrodka kultury i wsparcia 
społecznego dla Indian Nomatsigenga i 
ashaninka. Jako proboszcz koordynu-
ję pracę parafii. Jest nas tutaj czterech 
ojców kombonianów, diakon stały, dwie 
wspólnoty sióstr zakonnych (jedna 120 
kilometrów od siedziby parafii). Praca 
opiera się w dużej mierze na zaangażo-
waniu ludzi świeckich, w tym kateche-
tów ze szkół średnich. Tych mamy 22 
uczących w około 20 szkołach. 

Jaki zakres obowiązków 
ma Ksiądz aktualnie? 
Odwiedzam regularnie 5 kaplic i 

mniej regularnie kilka innych wspólnot, 
które są na etapie organizacji i budowy 
swojej kaplicy. Organizuję katechezę ini-
cjacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży 
oraz sam prowadzę jedną z grup doro-
słych. Jestem odpowiedzialny za chóry 
naszej parafii i lektorów. Także zajmu-
ję się przygotowaniem kandydatów do 
małżeństwa. To tak z grubsza. de facto 
jestem także kapelanem w dwóch garni-
zonach wojskowych. 

To bardzo dużo obowiązków. Proszę
opowiedzieć nam jakieś ciekawe 

wydarzenia z pracy misyjnej? 
w październiku w Peru organizowa-

ne są kilkugodzinne procesje z obrazem 
chrystusa ukrzyżowanego zwanym Pa-
nem cudów. w tym roku w jedną z nich 
katecheta zaangażował swoich uczniów, 
by nieśli obraz od stacji do stacji. zapy-
tałem go, czy niektórzy z nich to nie będą 
przypadkiem niekatolicy (z ankiety wy-
nikało, że tylko co piąty z jego uczniów, 
to katolik). Odpowiedział mi, że z 8 tylko 
jeden deklaruje się katolikiem. Pozostali 
to w większości należący do rodzin, któ-
re zazwyczaj wyzywają katolików od bał-
wochwalców z powodu kultu obrazów. 
Taki paradoks. 

dokładnie rok temu, pojechałem w 
odwiedziny do jednej z wiosek nad rzeką 
ene. To było jakieś 6 godzin po górskich 
wertepach w jedną stronę. akurat  zaczy-
nała się pora deszczowa, więc wertepy w 
wielu miejscach to było po prostu błoto. 
Przejechałem w tych warunkach w sumie 
jakieś 250 kilometrów. Opatrzność nade 
mną czuwała, bo dopiero jak wróciłem do 
Pangoa zerwał się pasek klinowy i okaza-
ło się, że chłodnica była podziurawiona. 
wcześniej, tam na miejscu po mszy św. 
brałem udział w zebraniu tamtejszych 
katolików. Niestety, nic nie rozumiałem, 
bo rozmawiali w keczua. Prawie wszyscy 
znali hiszpański, ale tak było im łatwiej. 

Kiedy Ksiądz planuje powrót? 
w 2024 roku.

Co ile lat jest możliwość powrotu? 
zazwyczaj po trzech latach, można 

planować powrót do kraju na trzymie-
sięczny urlop.

Na jak długo będzie Ksiądz 
w tej misji? 
w sumie to nie wiadomo, ale tak śred-

nio to wyjeżdżamy na misje na jakieś 9 lat. 

Jak to się stało, że Ksiądz jest 
w zgromadzeniu misyjnym - 
Misjonarzy Kombonianów Serca
 Jezusowego , bo tak brzmi nazwa
 Waszego Zgromadzenia? 
kiedy byłem w szkole średniej, za-

stanawiałem się nad wstąpieniem do 
jakiegoś zgromadzenia misyjnego i w 
tym właśnie okresie, kombonianie od-
wiedzili naszą parafię (jeszcze wtedy) 
katedralną. Spodobał mi się charyzmat 
założyciela i tegoż zgromadzenia, więc 
po maturze wstąpiłem do postulatu. 

Dziękuję za wywiad! Szczęść Boże
Gracias y bendiciones!

wywiad przeprowadziła 
Dorota Frańczak

GłOSzeNIe 
ewaNGeLII 
w Peru
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uPIĘkSzamy 

dOm BOży
koniec roku 2022 i początek 2023 to 

okazja do podsumowań, także dotyczą-
cych naszych dokonań w poprzednich 
12 miesiącach, związanych z realizacją 
planu upiększenia wnętrza świątyni. Jak 
wiemy mamy niełatwe czasy, ale pomimo 
tego udało się wykonać wiele elementów 
projektu. I tak w ostatnim roku pojawiły 
się nowe ławki w kościele. Jak słusznie 
zauważyli Parafianie, ławki wykonane z 
dębu nie tylko pięknie wyglądają, ale są 
także bardzo wygodne i dobrze pasują do 
wystroju kościoła. dlatego słowa uzna-
nia należą się p. marcinowi Szczepania-
kowi, który je zaprojektował, jak i nasze-
mu Parafianinowi zbigniewowi Jachna, 
który je profesjonalnie wykonał. Następ-
nym zadaniem było zaprojektowanie i 
wykonanie ołtarzy bocznych poświęco-
nych św. Józefowi i św. Barbarze. Prace 
z tym związane zostały dokończone na 
początku grudnia 2022 r. równolegle 
powstał projekt nowego oświetlenia ko-
ścioła, który został zatwierdzony przez 
radę Parafialną. w pierwszym etapie zo-
stał wykonany żyrandol, który był goto-
wy przed drugą niedzielą grudnia. Trze-
ba przyznać, że jest to element wystroju 
wnętrza, którego brak był najbardziej 
widoczny. mam nadzieję, że przypadnie 
parafianom do gustu, bo wygląda dobrze 
i pasuje do wystroju świątyni. w przy-
szłym roku zostaną wykonane kinkiety 
obok stacji drogi krzyżowej i na chórze. 
w grudniu rozpoczęły się także prace 
przy układaniu kostki wokół kościoła. 
Niestety opady śniegu pokrzyżowały na-
sze plany i nie wiemy do końca, ile uda 
nam się  zrealizować w tym zakresie.

Przy końcu ubiegłego roku, w związ-
ku z rosnącymi cenami energii elektrycz-
nej, zapadła decyzja o zamontowaniu 
instalacji fotowoltaicznej  na dachu ko-
ścioła. Ta inwestycja powinna w zasadzie 
pokryć zapotrzebowanie świątyni w tym 
zakresie. wydaje się to tym bardziej sen-
sowne, że otrzymaliśmy na to zadanie 
dofinansowanie w wysokości 50% kosz-
tów inwestycji.

Jedynie, co z różnych względów, czę-
sto niezależnych od nas, nie udało się 
wykonać, to modernizacja starej kaplicy. 
Jak wiemy, mamy w planie pozostawie-
nie małej kapliczki, która będzie upa-
miętniać miejsce, gdzie były odprawiane 
pierwsze msze św. reszta terenu zosta-
nie przeznaczone na miejsca postojowe. 

To zadanie podejmiemy i zrealizujemy w 
bieżącym roku. 

w podsumowaniu należy stwierdzić, 
że realizacja projektu wnętrza naszej 
świątyni w ubiegłym roku została zreali-
zowana niemal w 100%. dlatego pamięta-
jąc o słowach psalmu: „Jeżeli Pan domu 
nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, któ-
rzy go wznoszą” (Ps 127,1),  podziękujmy 
najpierw dobremu Bogu oraz naszej Pa-
tronce- matce Bożej częstochowskiej za 
pomoc i błogosławieństwo, które wspiera-
ły nasze wysiłki. wykonanie tych wszyst-
kich projektów było możliwe także dzięki 
ofiarności licznych Parafian i darczyńców 
spoza Parafii. Na cel upiększania nasze-
go kościoła przeznaczona jest składka w 
każdą 3. niedzielę miesiąca, a także ofia-
ry możemy składać w kopertach na tacę 
lub przesyłać na konto parafialne (wów-
czas tę sumę można odpisać od podatku). 
wielki wkład w to dzieło wnoszą również 
Parafianie poprzez bezinteresowne wy-
konanie wielu prac przy kościele i domu 
parafialnym. Jest to szczególnie ważne 
teraz, gdy brakuje fachowców, a wszelkie 
prace kosztują krocie. 

Jestem ogromnie wdzięczny także 
tym, którzy w intencji upiększania nowej 
świątyni ofiarują swoją modlitwę oraz 
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 zadanie, 
ale równocześnie zaszczyt i zasługa u 
Pana Boga. a piękniejąca świątynia jest 
dla nas wielką radością i nagrodą za po-
noszony trud. 

dziękując Bogu, matce Najświętszej 
oraz Ofiarodawcom za to, co udało nam 
się wykonać w poprzednich 12 miesią-
cach, myślimy już o tym, co czeka nas w 
następnym 2023 roku. Nowych wyzwań 
nie zabraknie, choć trzeba przyznać, że 
prace powoli zmierzają do końca.

w pierwszej kolejności zostaną wy-
konane stacje drogi krzyżowej. Ich pro-
jekt, którego autorem jest  marcin Szcze-
paniak, uzyskał już aprobatę rady Para-
fialnej i wchodzi w fazę wykonania. mam 
nadzieję, że przypadnie do gustu także 
Parafianom (ich wygląd znajdziemy na 
ostatniej stronie naszej gazetki miriam). 
Jest możliwość wyboru którejś ze stacji i 
sfinansowania jej wykonania. do tej pory 
zgłosili się ofiarodawcy dla kilku stacji. 
Przewidywany koszt jednej stacji wynosi 
na dzień dzisiejszy około 9 tys. zł. możli-
we jest sfinansowanie jednej stacji przez 
kilka osób. mamy nadzieję, że chociaż 
jedno nabożeństwo drogi krzyżowej w 
wielkim Poście będzie odprawiane przy 
nowych stacjach. Ostatnim elementem 
wystroju wnętrza będą nowe konfesjona-
ły oraz krzesła dla celebransów i asysty,  
a także meble w zakrystii.

kolejnym zadaniem, z którym musi-
my się zmierzyć w obecnym roku będzie 
wspomniana już modernizacja starej ka-
plicy oraz dokończenie układania kostki 
przed kościołem, dokonanie nasadzeń 
krzewów i kwiatów. To pozwoli zakoń-
czyć prace związane z zagospodarowa-
niem terenu wokół świątyni. 

Jak widać w obecnym roku nie za-
braknie trudnych wyzwań, którym mamy 
stawić czoło. żywimy nadzieję, że tak jak 
do tej pory, uda nam się temu podołać.

Na koniec proszę was o modlitwę w 
intencji dalszych prac przy upiększaniu 
naszej świątyni i zagospodarowaniu jej 
otoczenia, a wszystkie nasze plany po-
lećmy Tej, która jest naszą Orędowniczką 
- matce Bożej częstochowskiej. 

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 4388
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Parafialny kalendarz Liturgiczny STyczeń - kwIecIeń 2023

01 I niedziela Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Światowy dzień modlitw o Pokój. msze św. o godz. 7.00, 
9.00,10.30, 12.00 i 16.00. Po mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych.

04 I
środa

(co tydzień)

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.

06 I
Trzech Króli

I piątek miesiąca 
msze św.  jak w każdą niedzielę. Po mszach św. składając dobrowolną ofiarę możemy nabyć poświęconą kredę 
i kadzidło. Po mszy św. o godz. 7.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Serca Pana Jezusa.

07 I I sobota miesiąca O godz. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu maryi kończący się komunią św.

08 I
 III Niedziela po 
Narodzeniu Pań. Święto Chrztu Pańskiego. msze św. jak w każdą niedzielę. kończy się okres Bożego Narodzenia.

15 I II Niedziela Zw. msze św. jak w każdą niedzielę. Zbiórka na prace wykończeniowe w nowym kościele.
22 I III Niedziela Zw. Niedziela Słowa Bożego. msze św. jak w każdą niedzielę. 
29 I IV Niedziela Zw. msze św. jak w każdą niedzielę. 

02 II czwartek Święto Ofiarowania Pańskiego – mB Gromnicznej. Światowy dzień życia konsekrowanego. Msza św. z 
poświęceniem gromnic o godz. 18.00. 

03 II I piątek miesiąca msza św. o godz. 7.00. Spowiedź od 6.30 do 7.00; od 17.00 do 18.00. O 17.30 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracja; godz. 18.00 litania do Serca Pana Jezusa, a potem msza św. 

04 II I sobota miesiąca O godz. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu maryi kończący się komunią św.
05 II V Niedziela Zw. msze św. o godz. 7.00, 9.00,10.30, 12.00 i 16.00. Po mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych.
12 II VI Niedziela Zw. msze św. jak w każdą niedzielę. 
19 II VII  Niedziela Zw. msze św. jak w każdą niedzielę. Zbiórka na prace wykończeniowe w nowym kościele.

22 II Środa Popielcowa Rozpoczynamy Wielki Post. msze św. z posypaniem popiołem o godz. 8.00, 16.00, 17.30 i 19.00. Składka na 
potrzeby parafialnego caritas.

23 II czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15.

26 II
I Niedziela  

Wielkiego Postu
 msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00.  Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00. Gorzkie Żale z 
kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św. bez kazania.

02 III I czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15.

03 III I piątek
msza św. o godz. 7.00. Spowiedź od 6.30 do 7.00; od 17.00 do 18.00. O 17.30 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracja; godz. 18.00 litania do Serca Pana Jezusa, a potem msza św. Droga Krzyżowa o 
godz.18.30 oraz o godz. 20.00.

04 III I sobota O godz. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu maryi kończący się komunią św.

05 III
II Niedziela  

Wielkiego Postu
msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00.  Po mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych. Koronka do Bożego 
Miłosierdzia o 15.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św. bez kazania.

09 III czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15.
10 III piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.30 i 20.00.

12 III
III Niedziela  

Wielkiego Postu
 msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00.  Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00. Gorzkie Żale z 
kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św. bez kazania.

16 III czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15
17 III piątek Droga Krzyżowa o godz.17.30 oraz o godz. 20.00.

19 III
IV Niedziela  

Wielkiego Postu
msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00.  Zbiórka na prace wykończeniowe w kościele. Koronka do Bożego 
Miłosierdzia o 15.00.  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św. 

20 III poniedziałek uroczystość św. Józefa Oblubieńca NmP
23 III czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15.
24 III piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.30 i 20.00.
25 III sobota uroczystość zwiastowania NmP. duchowa adopcja 

26 III
V Niedziela  

Wielkiego Postu
msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00.  Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00. Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św.

30 III czwartek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.15 

31 IV  piątek Droga Krzyżowa o godz.18.30 oraz o godz. 20.00.

01 IV I sobota O godz. 17.15 rozważanie oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu maryi kończący się komunią św.

02 IV
Niedziela  
Palmowa

msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00.  Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00. Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym o 15.15, a po nich o godz. 16.00 msza św. Poświęcenie palm na każdej mszy św.

06 IV Wielki Czwartek msza wieczerzy Pańskiej o 18.00. czuwanie modlitewne do 21.00.

07 IV
Wielki Piątek rozpoczęcie czuwania koronką o 15.00.droga krzyżowa o godz. 17.30.Liturgia męki Pańskiej o godz. 18.00.

czuwanie modlitewne do 21.00.

08 IV
Wielka Sobota rozpoczęcie czuwania przy Bożym Grobie o 9.00.Poświęcenie pokarmów o godz.: 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 i 

13.00. Poświęcenie pokarmów w remizie przy ul. Jana Pawła II o godz. 12.00.
Obrzędy wigilii Paschalnej o godz. 19.00.

09  IV Wielka Niedziela rezurekcja o godz. 6.00. msze św. w tym dniu jeszcze o godz. 09.00  10.30, 12.00 i 16.00. 

10  IV
Poniedziałek 
Wielkanocny msze św. o godz. 7.00, 9.00. 10.30,  12.00 i 16.00.
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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  

opr. Piotr  Śpiewla

PoZIoMo:
1. uczestnik maratonu  
8. duży artek  
9. mała lampa  
10. ryba słodkowodna lub rzeka w azji na dalekim wschodzie  
11. województwo ze stolicą w Poznaniu  
14. Starożytne –biblijne miasto w północnej mezopotamii, które według księgi rodzaju założył Nimrod
15. zbiornik słodkowodny
16. Państwo w środkowej afryce, przez które przechodzi równik
17. Hobby – hodowla rybek akwariowych

PIoNoWo:
1. Inaczej kolorowanka
2. część ręki powyżej łokcia
3. człowiek spokojny, nie nerwowy ułożony.
4. komunia Święta to ………  i krew Pana Jezusa
5. krótki sprawdzian,  klasówka 
6. warszawa – warszawski, Stolica - …………. 
7. Święty, patron kierowców
12. żona lwa
13. którego z krajów - sąsiada Polski,  godłem jest „Pogoń”.

rozwiąż krzyżówkę, a następnie znajdź hASło  wpisując w wolne pola tabeli litery z pól znaczonych literami od A do G, 
znajdującymi się w prawych  rogach wypełnionych pól.

hASło:

krzyżÓwka ŚwIĄTeczNa z HaSłem
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MSZe ŚW.
•	Porządek mszy św. w niedziele i święta obowiązkowe.
    godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00
•	w dni powszednie o godz. 18.00, sobota – 7.00,  
    I piątek – 7.00
SPoWIeDź
•	Przed każdą mszą św.
•	w I czwartek od 17.30 do 18.00
•	w 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. 8.30. 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 wyjściu z kościoła oraz drogą elektroniczną na adres 
internetowy parafii podany poniżej)
KoRoNKA Do MIłoSIeRDZIA BoŻeGo 
w piątki o 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 podany 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

Sakrament Chrztu św. przyjęli 
(od 21.08.2022 r.):
michał maciej Pruś, aleksander kordecki, 
Jakub Jacek wacławik, 
aleksandra Oliwia wacławik, Liwia mielniczek, 
mia krystyna Świerczyńska, 
Przemysław wojciech miszczak, 
maurycy Beściak, mikołaj marek marszałek, 
antoni Janusz Grad zarebski, 
zofia maria ważny.    

Sakrament Małżeństwa zawarli: 
wojciech Piotr Szwajka i anna Barbara Tarza. 

Po nagrodę do Pana odeszli:
†Tadeusz Ferenc (ur. 1940 r.)
†marta żyracka  (ur. 1969 r.)

Z ŻyCIA PARAFII rOdzINa rOdzINIe
„rodzina rodzinie” to program pomocy, jaką niesie 

Polski caritas osobom znajdującym się w bardzo trudnej 
sytuacji na ukrainie. do tej pomocy przyłączyła się także 
nasza wspólnota parafialna, zobowiązując się do przesy-
łania kwoty 325 zł na miesiąc przez okres jednego roku 
czyli 12 miesięcy. do tej pory wysłaliśmy 650 zł za okres 2 
miesięcy (października i listopada) i wkrótce prześlemy 
kolejne 650 zł. 

codziennie media informują nas o okrucieństwach 
toczącej się wojny, jaką wywołała rosja, dążąc do całko-
witego podporządkowania sobie ukrainy. Najeźdźca po-
nosi klęskę na polu walki i próbuje to sobie zrekompen-
sować niszcząc linie przesyłowe prądu elektrycznego, 
gazu i wody, bombardując budynki mieszkalne. Przez to 
miliony ludzi spędza zimę w ciemnych, zimnych miesz-
kaniach pozbawionych bieżącej wody. wręcz trudno nam 
sobie wyobrazić, jak my poradzilibyśmy sobie w takich 
warunkach. dlatego chcemy im pomóc na miarę naszych 
możliwości, pamiętając o słowach zbawiciela, który stał 
się człowiekiem dla naszego zbawienia. On także do-
świadczył odrzucenia przez możnych tego świata oraz 
znosił chłód i zimno  betlejemskiej stajni. a kiedy do-
rósł, nauczał rzesze tymi słowami: „cokolwiek uczynili-
ście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście 
uczynili” (mt 25,40).

agnieszka kotowska, która jest koordynatorką tego 
projektu pisze do nas: „w dzisiejszych czasach to ważne, 
aby człowiek patrzył z miłością na drugiego człowieka 
i był gotów do pomocy potrzebującym. caritas Polska 
bacznie obserwuje sytuację na ukrainie i widzi, że w 
obliczu trwającej wojny potrzeby są ogromne”. Pragnę 
dodać w tym miejscu, że trwająca zima dodatkowo po-
garsza sytuację tych osób najuboższych, którzy pozostali 
w ukrainie i pomoc im udzielona to często kwestia życia 
lub śmierci. w rodzinach, którym pomaga caritas Polska, 
są zazwyczaj osoby starsze, chore, niepełnosprawne. 
Pomoc otrzymują także matki samotnie wychowujące 
dzieci, których mężowie służą w armii, zginęli na wojnie, 
zmuszeni byli uciekać lub ich los nie jest znany.

Stąd moje gorące podziękowania dla Parafian, którzy 
już wsparli naszą akcję oraz prośba o dalsze ofiary, byśmy 
zgromadzili potrzebną sumę 3900 zł i mogli co miesiąc 
przez okres roku przesłać zadeklarowaną kwotę 325 zł. 
mam nadzieję, że tak się właśnie stanie, bo nieraz dali-
ście dowód wielkiej wrażliwości i hojności, angażując 
się w pomoc potrzebującym. Pieniądze możemy wpłacać 
na konto parafialne z dopiskiem „rodzina rodzinie” lub 
składać do skrzynki caritas w przedsionku kościoła. Po-
staram się na bieżąco informować o przebiegu zbiórki na 
ten cel.

Ks. proboszcz
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