
 

 1 I 

 2023 
 nr  

 422 

ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów,         tel.: 17 780 71 03,         https://mbczestochowska.rzeszow.pl/ 

o g ł o s z e n i a:  

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI    

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy Uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki. Nowy Rok. Dzień mo-
dlitwy o pokój na świecie. 

2. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św.  
o godz. 7.00. 

3. Od środy, 28.12 trwa wizyta duszpasterska. Naj-
lepiej, aby cała rodzina zgromadziła się w tym cza-
sie w domu. Należy przygotować: stół nakryty bia-
łym obrusem, na nim Pismo Św., krzyż, zapalone 
świece, woda święcona i kropidło. 

4. Od tego roku parafia została podzielona na dwie 
części i kolęda, podobnie jak w innych parafiach 
Rzeszowa będzie się odbywać co dwa lata. W obec-
nym roku 2022/23 obejmie ona ulicę Kwiatkowskie-
go, Piaskową, Papieską, Jana Pawła II, Gościnną  
i Jachowicza. W przyszłym roku wizyta duszpaster-
ska odbędzie się na ulicach: Strażackiej, Sympatycz-
nej, Podmiejskiej i Koło. Dla mieszkańców tych 
ostatnich ulic zostaną odprawione specjalne msze 
św. kolędowe w ich intencji. Rodziny, które chcą 
poświęcić nowy dom czy mieszkanie lub pragną 
zaprosić księdza, mogą się zgłaszać w zakrystii 
lub telefonicznie. 

5. W czasie kolędy kancelaria czynna po Mszy św.  
o godz. 16.00.  

6. W piątek, 06.01, Uroczystość Trzech Króli. Msze 
św. z poświęceniem, kredy kadzidła i złota na każ-
dej Mszy św. Po nabożeństwach możemy nabyć 
poświęcone kadzidło oraz kredę, którą oznaczy-
my drzwi naszych domów. 

7. W Uroczystość Objawienia Pańskiego rocznica 
konsekracji Ks. Biskupa Kazimierza Górnego  
i Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Poleca-
my ich w naszych modlitwach. 

8. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek  
i I sobota. Wielu z nas przed Świętami było u spo-
wiedzi, więc w I piątek wystarczy tylko przyjąć Ko-
munię św. Okazja do spowiedzi będzie także w pią-
tek przed mszami św. Po mszy św. o godz. 7.00 bę-
dzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i lita-
nia do Serca Bożego. 

9. W I sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepo-
kalanemu Sercu Maryi o godz. 17.15. 

10.Za tydzień wypada Niedziela Chrztu Pańskiego. 
Kończy się okres Bożego Narodzenia. 

11.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubie-
głym tygodniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie 
kościoła ( 80 zł.) Na ten tydzień prosimy miesz-
kańców bloków z ul. Strażackiej nr 18A, 18B, 
18C i 18D. 

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Mo-
żemy nabyć tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny. 

        Pokarm na drogę (życia) 
 

„A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając 
Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było 
powiedziane”. /Łk 2, 20/  
 

 Jezus zwraca nam uwagę na to, że w drodze do Niego 
warto zadziwić się wszystkim co jest w zasięgu naszego 
wzroku. Wszystko po to, aby potem przy osiągnięciu celu 
ucieszyć się nie tylko Nim, ale całą drogą, która do Niego 
prowadzi. Warto bowiem ucieszyć się nie tylko samym ce-
lem, do którego zmierzamy, ale też i środkami, które do 
niego prowadzą. Tylko w ten sposób będziemy mieli satys-
fakcję z całego naszego życia. 

poniedziałek (02 I 2023) (od godz. 16.30).  

1. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego bloki 139 

O do 139 P oraz 141B, 141C,141D  

2. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego bloki 46, 

46A 

wtorek (03 I 2023) (od godz. 16.30).  

1. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego bloki 

46C, 46D   

2. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego bloki 50E, 50F  

środa (04 I 2023) (od godz. 16.30).  

1. ksiądz- ul. Piaskowa od pierwszego numeru  
2. ksiądz- ul. Piaskowa od ostatniego numeru  
czwartek (05 I 2023) (od godz. 16.30).  
1. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego blok nr  84  
2. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego blok nr  86 
sobota (07 I 2023) (od godz. 09.00).  
1. ksiądz- ul. Kwiatkowskiego domki numery parzy-
ste od nr 48 do końca   
 2. ksiądz- ul. Papieska i Jana Pawła II 
poniedziałek (09 I 2023) (od godz. 16.30).  

1. ksiądz- ul. Gościnna od nr 2 do nr 4 

2. ksiądz- ul. Gościnna od nr 6 do nr 32a 
 

MSZE KOLĘDOWE  
niedziela (01 I) godz. 14.00 
Mieszkańcy ul. Strażackiej od nr 1 do 40 
piątek (06 I) godz. 14.00 
Mieszkańcy ul. Strażackiej od nr 40 do 48 oraz ul. Sympa-
tycznej  
niedziela (08 I) godz. 14.00 
Mieszkańcy ul. Podmiejskiej oraz ul. Koło  

Zbiórka 
 

Dziękujemy za ofiary składane na główny żyrandol  
w kościele. Zebraliśmy na ten cel 56 000 zł. Bóg zapłać!  

Rozpoczęliśmy zbiórkę na nowe stacje Drogi Krzyżowej. 
Koszt jednej stacji to ok. 4 000 zł.   

WIZYTA DUSZPASTERSKA  
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INTENCJE MSZALNE  
2.01- 8.01  

 

Poniedziałek (2.01)  

godz. 16.00 

†Waldemar Daniel- od brata 
Bogusława z rodz. (greg.) 

Wtorek (3.01) 

godz. 16.00 

†Waldemar Daniel- od chrześni-
cy Katarzyny  

Środa (4.01) 

godz. 16.00 

1/W int. próśb i podziękowań 
do MB  

2/ †Waldemar Daniel- od chrze-
śnicy Katarzyny (greg.) 
Czwartek (5.01) 

godz. 16.00 

†Waldemar Daniel- od szwa-
gierki Haliny z rodz. (greg.) 

Piątek (6.01) Trzech Króli    

godz. 7. 00 

W intencji Parafian  

godz. 9.00 

†Waldemar Daniel- od Koła 
Przewodników PTTK Rzeszów 

godz. 10.30  

†Zmarli z rodz. Szwedów: Lidia, 
Jan, Ryszard, Emilia  

godz. 12.00  

†Eugeniusz Woźniak- 2 r. śm.  
godz. 14.00 

Msza św. kolędowa w intencji 
mieszkańców ul. Strażackiej (od 
nr 40 do 48) i ul. Sympatycznej  

godz. 16.00 

†Bartosz Złamaniec w 4 rocz. 
śm.- od ojca z rodz.  

Sobota (7.01)  
godz. 18.00 

†Waldemar Daniel- od rodz. 
Śmiglów (greg.)  

Niedziela (8.01)  

godz. 7. 00 

†Wiktoria Woźniak (7 rocz. śm.) 
zmarli z rodz.  
godz. 9.00 

†Waldemar Daniel- rodz. Mar-
cinków (greg.) 

godz. 10.30  

†Anna, Władysław  

godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 14.00 

Msza św. kolędowa w intencji 
mieszkańców ul. Podmiejskiej i 
ul. Koło  

godz. 16.00 

†Eugeniusz Woźniak- od Akcji 
Katolickiej  

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI  
Pierwszy dzień Nowego Roku jest zwią-
zany z uroczystością maryjną. Kościół 
czci Maryję jako Matkę Boga. W tym 
dniu Maryja zostaje nam przedstawiona 
jako Świętą Boża Rodzicielka. Narodze-
nie Jezusa Chrystusa zmieniło świat.  
1 stycznia kończy się oktawa Bożego 
Narodzenia. Ten ósmy dzień od narodze-
nia Syna Bożego ma szczególną wymo-
wę, podkreśla macierzyństwo Maryi. 
Również zgodnie z żydowskim prawem 
w ósmym dniu syn Maryi i Józefa został 
obrzezany i zostało mu nadane imię. Już 
w roku 431 Sobór w Efezie przyznał 
Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica). 
Matka Boga jest dla nas przykładem jak 
żyć przez cały rok, który właśnie się roz-
począł. Na kartach Pisma Świętego znaj-
dujemy zapis wydarzeń czyli słów po-
chodzących od Boga, które Maryja za-
chowywała w swoim sercu 
(zwiastowanie, pokłon pasterzy, wizyta 
królów, odnalezienie w świątyni). Ko-
ściół przypomina, że każdemu z nas po-
stawa Matki Odkupiciela, winna być 
wzorem do naśladowania na cały rok. 
Przypomnijmy słowa papieża Benedykta 
XVI: „W tych pierwszych dniach roku 
jesteśmy zachęceni, by uważnie rozwa-
żać znaczenie obecności Maryi w życiu 
Kościoła i w naszym życiu osobistym. 
Zawierzajmy Jej siebie, aby kierowała 
naszymi krokami w tym nowym czasie, 
który Pan nam daje, i aby pomagała nam 
być prawdziwymi przyjaciółmi Jej Syna, 
a tym samym również odważnymi bu-
downiczymi Jego królestwa w świecie, 
królestwa światła i prawdy.”  

Również 1 stycznia Kościół katolicki 
obchodzi Światowy Dzień Pokoju, który 
został ustanowiony w roku 1967 przez 
papieża Pawła VI. „Błogosławieni, któ-
rzy wprowadzają pokój, albowiem oni 
będą nazwani synami Bożymi” tymi sło-
wami w Kazaniu na Górze Jezus uzmy-
sławia 
nam, 
że po-
kój 
jest 
darem 
Boga 
dla 
czło-
wieka. 
O po-
kój  
w na-
szym 
sercu, 
w rodzinie i między narodami musimy 
się modlić. Jan Paweł II wielokrotnie 
modlił się i nawoływał do pokoju.  
W roku 1986 zorganizował Światowy 
Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu w 
którym wzięli udział przedstawiciele 
wielu religii świata. Kiedy u naszych 
granic toczy się wojna, dzień ten nabiera 
szczególnej wymowy. Zjednoczmy się  
w modlitwie za uproszenie pokoju dla 
Ukrainy i dla świata.  
Matko Boża, któraś „wszystkie te słowa 
zachowywała i rozważała w swoim ser-
cu módl się za nami i wypraszaj dar po-
koju dla świata.  
opr. K. i A. Tobiaszowie  

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI  
Święto Trzech Króli (Objawienie Pań-
skie) przypadające na 6 stycznia jest jed-
ną z najstarszych uroczystości uświęco-
nych przez Kościół. Ma ona uczcić obja-
wienie się Boga człowiekowi oraz Jego 
obecność w historii człowieka. Jest świę-
tem nakazanym. Tradycją stał się organi-
zowany z okazji tego święta Orszak 
Trzech Króli, który od 2013 roku regu-
larnie gromadzi na ulicach naszego mia-
sta tłumy – przede wszystkim rodziny  
z dziećmi. OTK jest to przedstawienie 
Jasełek wystawiane w przestrzeni pu-
blicznej, na ulicach wiosek, miast i mia-
steczek w Polsce oraz zagranicą. Jest to 
inicjatywa działania wspólnoty lokalnej 
społeczności. Całe rodziny, szkoły, nau-
czyciele, sąsiedzi - zwykli ludzie tworzą 
to niezwykłe przedstawienie. Orszaki 
cieszą się coraz większą popularnością. 
Są również  naszym  świadectwem przy-

wiązania do życia zgodnego  z  zasadami  
wiary  i  wartości chrześcijańskich. 
Od XV/XVI w. w kościołach poświęca 
się w 
uroczy-
stość 
Obja-
wienia 
Pań-
skiego 
kadzi-
dło 
i kredę. 
Poświęconą w kościele kredą oznaczamy 
drzwi naszych domów pisząc cyfry no-
wego roku oraz inicjały tradycyjnych 
imion świętych Mędrców (K+M+ B), 
lub pisane w wersji łacińskiej (C+M+B). 
Te ostatnie tłumaczy się  jako Christus 
mansionem benedicat (Chrystus miesz-
kanie błogosławi).  


