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EWANGELIA (Mk 2, 23 – 3, 6) 

Pewnego razu, gdy Jezus 

przechodził w szabat pośród zbóż, 

uczniowie Jego zaczęli po drodze 

zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili 

do Niego: "Patrz, czemu oni czynią w 

szabat to, czego nie wolno?" On im 

odpowiedział: "Czy nigdy nie 

czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy 

znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on 

i jego towarzysze? Jak wszedł do domu 

Bożego za Abiatara, najwyższego 

kapłana, i jadł chleby pokładne, które 

tylko kapłanom jeść wolno; i dał 

również swoim towarzyszom". I dodał: 

"To szabat został ustanowiony dla 

człowieka, a nie człowiek dla szabatu. 

Zatem Syn Człowieczy jest Panem 

także szabatu". 

Wszedł znowu do synagogi. Był 

tam człowiek, który miał uschniętą 

rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w 

szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł 

do człowieka z uschłą ręką: "Podnieś 

się na środek!" A do nich powiedział: 

"Co wolno w szabat: uczynić coś 

dobrego, czy coś złego? Życie uratować 

czy zabić?" Lecz oni milczeli. Wtedy 

spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, 

zasmucony z powodu zatwardziałości 

ich serc, rzekł do człowieka: "Wyciągnij 

rękę!" Wyciągnął, i ręka jego stała się 

znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze 

zwolennikami Heroda zaraz się 

naradzali przeciwko Niemu, w jaki 

sposób Go zgładzić. 
 

Okiem proboszcza 
 

Dzisiaj Kościół w Polsce 

obchodzi 11. Święto Dziękczynienia 

pod hasłem „Dziękujemy za 

Niepodległość”. W bieżącym roku 

nasza wdzięczność skupia się 

oczywiście wokół setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości, lecz każdy moment i 

każde wydarzenie naszego życia 

zaprasza nas do dziękowania Panu 

Bogu za Jego dobroć, miłosierdzie i 

łaski, jakim nas obdarza. Właśnie w 

tę postawę wdzięczności wpisuje się 

dzisiejsza wizyta ks. Tadeusza 

Pindary, proboszcza parafii pw. 

Matki Bożej Częstochowskiej. 

Podczas gdy my już od kilku lat 

możemy cieszyć się nowym i 

pięknym kościołem, wybudowanym 

wielkim wysiłkiem całej 

społeczności, sąsiednia wspólnota, 

kierowana przez Tadeusza, dopiero 

wznosi swój kościół. Niech zatem 

nasza wdzięczność poprowadzi do 

hojności i ofiarności wobec naszych 

sąsiadów. 

Rozpoczęty zaledwie dwa 

dni temu Czerwiec w tradycji 

Kościoła jest miesiącem 

poświęconym Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa. W dni powszednie po 

wieczornej Mszy świętej będziemy 

modlić się litanią do Bożego Serca, 

a w piątki modlitwa ta odbywać się 

będzie podczas nabożeństwa 

kończącego adorację Najświętszego 

Sakramentu. W niedzielę natomiast 

cześć Sercu Pana Jezusa oddawać 

będziemy przed wieczorną Mszą 

świętą. W najbliższy piątek 

obchodzić będziemy uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Jest to także dzień odpustu w 

katedrze i w najbliższy piątek nie 

obowiązuje piątkowy post. 

Bardzo dziękuję wszystkim 

parafianom i gościom za udział w 

uroczystości i w procesji Bożego 

Ciała oraz za przygotowanie 

pięknych ołtarzy. Kontynuacją tej 

uroczystości jest zawsze tradycyjna 

oktawa, w czasie której codziennie 

odbywa się procesja eucharystyczna 

wokół kościoła. Na zakończenie 

oktawy – w czwartek – zapraszamy 

szczególnie gorąco wszystkie dzieci 

na specjalne błogosławieństwo i po 

słodką nagrodę. 

Od dwóch tygodni w 

kościele pracuje pani, która dba o 

porządek i kwiaty. Ufam, że zmiana, 

która właśnie się dokonuje jest 

zauważalna. W dalszym ciągu 

będziemy prosić poszczególne 

rejony parafii (po około dziesięć 

rodzin), aby w danym tygodniu 

podjęły troskę o sfinansowanie 

dbania o porządek i ogrzewania 

kościoła w zimie. Proszę 

mieszkańców, aby sami w pewien 

sposób się zorganizowali w zebraniu 

i przekazaniu ofiary na ten cel. Bóg 

zapłać za zrozumienie i ofiarność. 

ks. Tomasz – proboszcz 
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BUDUJEMY DOM BOŻY – 

PARAFIA MATKI BOŻEJ 

CZĘSTOCHOWSKIEJ W 

RZESZOWIE 
 

Parafia pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej w Rzeszowie 

została powołana do życia przez 

ks. biskupa Kazimierza Górnego w 

dniu 15.08.2006 r. Jej granice 

zostały wydzielone głównie z 

Parafii Katedralnej, a także z 

Parafii Miłosierdzia Bożego w 

Rzeszowie-Białej oraz z Parafii 

Matki Bożej Śnieżnej w 

Budziwoju, obecnie już w 

Rzeszowie.  

Pierwszym proboszczem został 

zamianowany ks. Tadeusz Pindara, 

zaś kościołem parafialnym została 

kaplica dojazdowa parafii 

katedralnej na Drabiniance.  

Parafia liczyła wówczas około 

tysiąca wiernych. Głównym 

zadaniem proboszcza było 

jednoczenie wiernych, 

pochodzących z trzech parafii oraz 

tworzenie zaplecza 

duszpasterskiego. Bowiem przez 

pierwsze 4 lata ks. proboszcz, 

dzięki życzliwości ks. inf. 

Stanisława Maca, mieszkał przy 

Katedrze i codziennie dojeżdżał na 

Drabiniankę.  

Dom parafialny został 

poświęcony przez ks. biskupa 

Edwarda Białogłowskiego podczas 

wizytacji kanonicznej 

parafii w 2011 r.   

Potrzeba budowy nowego 

kościoła stała się koniecznością, 

gdyż wierni nie mieszczą się już w 

małym kościółku. (przez 12 lat 

liczba wiernych się podwoiła i 

obecnie przekroczyła 2 tysiące i 

ciągle rośnie).  

Po wnikliwej analizie Rada 

Parafialna zdecydowała się na 

budowę nowej świątyni 

umiejscowionej pomiędzy 

obecnym kościołem a domem 

parafialnym. Takie rozwiązanie 

pozwala na swobodne korzystanie 

ze starego kościoła aż do momentu 

wybudowania nowego. 

Nowy Dom Boży, widoczny 

niżej, zaprojektował Andrzej 

Węgrzynowicz. Kościół ma 

tradycyjną bryłę architektoniczną, 

w której wieża ma nawiązywać do 

wieży sanktuarium 

Jasnogórskiego. Nowy kościół ma 

30 m. długości i 15 m. szerokości. 

Wewnątrz ma być około 400 

miejsc siedzących (300 na dole i 

100 na chórze). Dzwony będą 

umieszczone na wieży (ok. 35 m. 

wysokości).  

Budowę stanu surowego 

podjęła się firma Inżynieria 

Rzeszów. Prace rozpoczęliśmy 

przy końcu czerwca 2016r. 

Dodatkową trudnością była 

konieczność wymiany ziemi. 

Trzeba było wywieść złą ziemię 

do głębokości ok. 3 metrów, a 

następnie przywieść nową i 

zagęścić. Dopiero wtedy można 

było wykonać fundamenty. 

 

 

BUDOWA KOŚCIOŁA 

PARAFII MB 

CZĘSTOCHOWSKIEJ W 

RZESZOWIE 

 

 Rozpoczęcie budowy nowego 

kościoła nastąpiło przy końcu 

czerwca 2016 r.  Wówczas 

jeszcze w tym roku planowaliśmy 

osiągnąć stan surowy otwarty. Jest 

to spowodowane naszym 

klimatem, który powoduje, że na 

zimę najlepiej jest budynek 

przykryć, aby zabezpieczyć go 

przed wpływami 

atmosferycznymi. Wykonania tych 

prac podjęła się rzeszowska firma 

INŻYNIERIA, której jestem za to 

bardzo wdzięczny. 

Jednak już na początku 
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numer konta: Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów 

BP S.A. 55124017921111001011824388 z dopiskiem „na budowę kościoła” 

pojawiły się problemy związane z 

niewłaściwym podłożem. 

Najpierw trzeba było wymienić 

ziemię pod fundamenty. Tą złą 

ziemię wywieść, a przywieść i 

zagęścić właściwą. To znacznie 

wydłużyło prace i wiązało się z 

dodatkowymi wydatkami.  

Mimo pewnych opóźnień 6 

listopada 2016 r. odbyła się 

podniosła Uroczystość 

Wmurowania kamienia 

Węgielnego dokonana przez ks. 

bpa Ordynariusza Wątroby. Był to 

dodatkowy impuls do dalszych 

prac.  

Kościół został pokryty 

dachówką na wiosnę 2017 r. 

Została także wykonana elewacja 

wieży i tym samym zakończył się I 

etap budowy. W tym miejscu 

składam serdeczne podziękowanie 

rzeszowskiej firmie INŻYNIERIA 

za profesjonalne, solidne i szybkie 

wykonanie prac budowlanych. 

Jeszcze w roku 2017 w kościele 

zamontowaliśmy tymczasowe 

drzwi, okna i niektóre witraże.  

Kolejnym ważnym 

wydarzeniem była pierwsza 

Msza św. Pasterska odprawiona 

w nowym kościele przez ks. bpa 

Ordynariusza Wątroby w dniu 

25 grudnia 2017 r.  

W nowym kościele 

pozostaliśmy przez kilka niedziel, 

mogąc cieszyć się z dużo lepszych 

warunków do modlitwy, w 

porównaniu z tym, jakie mamy w 

starej kaplicy. 

Pierwsza Msza św. w nowym 

kościele -25.12.2017   
Niestety trzeba było opuścić 

kościół, by przygotować wnętrze 

do prac tynkarskich 

obejmujących wykonanie 

instalacji elektrycznej i 

nagłośnieniowej (bezinteresowny 

wkład Parafian). 

Niespodziewane niskie 

temperatury w lutym br. 

opóźniły ich rozpoczęcie.  

Obecnie, po zakończeniu prac 

tynkarskich, przygotowujemy 

się do wykonania wylewki. 

Następnie planujemy położenie 

farby gruntowej i dokończenie 

instalacji nagłośnieniowej. 

Jednocześnie trwają 

przygotowania do wykonania 

ogrzewania kościoła. Zatem tych 

prac jest bez liku. 

Naszym pragnieniem jest 

świętowanie w nowej świątyni 

Uroczystości odpustowej ku czci 

MB Częstochowskiej w dniu 26 

sierpnia (na którą serdecznie 

zapraszam). Oczywiście dalsze 

prace potrwają jeszcze kilka lat. 

Pozostał do zaprojektowania 

wystrój wnętrza kościoła, 

wykonanie posadzki, ołtarza i 

ambonki, stacji Drogi Krzyżowej, 

ławek i konfesjonałów oraz 

elewacji zewnętrznej. Chcemy 

jednak osiągnąć taki stan budowy, 

byśmy mogli, przynajmniej w 

niedzielę sprawować kult Boży w 

nowym kościele w godnych 

warunkach. Wierzymy w pomoc i 

orędownictwo naszej Patronki 

Matki Bożej Częstochowskiej oraz 

wsparcie dobrych ludzi. 

Dziękuję serdecznie za 

życzliwe przyjęcie, wspólną 

modlitwę i złożone ofiary na 

budowę nowego kościoła.  

Z serca płynące 

podziękowania składam na ręce 

ks. proboszcza, Tomasza, ks. 

seniora Mieczysława oraz ks.  

wikariusza. 

Dług wdzięczności będziemy 

spłacać poprzez modlitwę 

zanoszoną w Waszej intencji do 

Boga przez możne 

wstawiennictwo Matki Bożej 

Częstochowskiej. Bóg zapłać! 

 

ks. proboszcz Tadeusz Pindara 

 

             Początki budowy - sierpień.2016 r. 

   
   Obecny stan kościoła po wykonaniu tynków 

Pierwsza Msza św. w nowym kościele -

25.12.2017 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

3 czerwca 2018 

IX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Dzisiaj Kościół w Polsce obchodzi Dzień 

Dziękczynienia. W naszej parafii w to dziękczynienie 

wpisuje się wizyta ks. Tadeusza, proboszcza parafii 

pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zapłać za 

obecność oraz za homilię. Nasze dzisiejsze ofiary 

przeznaczone są na budowę kościoła na sąsiedniej 

Drabiniance. 

2. Do czwartki trwa tradycyjna oktawa Bożego Ciała. 

Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 oraz na 

procesję eucharystyczną. Szczególnie zapraszamy 

rodziców z dziećmi, aby towarzyszyły Panu Jezusowi 

przez dzwonienie dzwonkami i sypanie kwiatków. 

Dzisiaj procesja oktawy Bożego Ciała po Mszy św. 

rodzinnej o godz. 9.30. We czwartek zakończenie 

oktawy Bożego Ciała połączone z błogosławieństwem 

dzieci, wianków i ziół. Zapraszamy dzieci na 

błogosławieństwo i po słodką nagrodę. Dziękujemy 

wszystkim osobom za włączenie się w organizację i 

przygotowanie uroczystości Bożego Ciała. 

3. Przez cały czerwiec po Mszy świętej wieczornej 

litania do Serca Pana Jezusa z wyjątkiem piątku, kiedy 

to litanią kończyć będziemy naszą cotygodniową 

adorację. W niedzielę litania o 16.45. 

4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek 

miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 

17.30. 

5. W najbliższy piątek przeżywać będziemy 

uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w 

sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny. Ze względu na uroczystość 

w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych. 

6. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na 

ostatnie przed wakacjami spotkanie, które odbędzie 

się w najbliższą niedzielę po Mszy świętą o godz.  17 

00. 

7. Ks. Kamil organizuje wyjazd dla młodzieży 

począwszy od 2 klasy gimnazjum na Saletyńskie 

Spotkania Młodych w Dębowcu, które odbędą się w 

dniach od 9 do 13 lipca.  Koszt z dowozem 220 zł. 

Informacje u ks. Kamila oraz na 

stronie spotkania.saletyni.pl. Zapisy do 17 czerwca. 

8. Dziękujemy mieszkańcom ul. Sikorskiego za ofiarę 

na sprzątanie i na ogrzewanie kościoła. Nowożeńcom 

dziękujemy za kwiaty. Prosimy, aby w tym tygodniu 

odpowiedzialność za kościół wzięły udział rodziny z 

ul. Sikorskiego, numery parzyste od 218 do 194. 

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w 

prawdzie. 

  INTENCJE MSZY ŚW.  

IX TYDZIEŃ ZWYKŁY 

03/06/2018 – 10/06/2018 

 

04/06 Poniedziałek  

7 00 

 

18 00 

+ Kazimierz Wąsacz od Henryka Kusia z 

rodziną 

1) + Elżbieta Puc – 4. Msza św. gregoriańska 

2) + Jan, Weronika, Julia, Stanisław 

3) o Boże błogosławieństwo dla żyjących i 

życie wieczne dla zmarłych sióstr z róży 

Matki Bożej Starowiejskiej 

 

05/06 Wtorek  

7 00 

18 00 

 

+ Wacław Glapiński od Sławomira z rodziną  

1) + Elżbieta Puc – 5. Msza św. gregoriańska  

2) + Michał Pochyrowski od rodziny Habajów 

 

06/06 Środa 

7 00 

18 00 

+ Elżbieta Puc – 6. Msza św. gregoriańska 

1) + Kazimierz Wąsacz od kolegów syna 

Piotra z zakładu pracy 

2) + Zofia, Tomasz, Ewa, Zbigniew Cyran 

 

07/06 Czwartek 

7 00 

18 00 

 

+ Elżbieta Puc – 7. Msza św. gregoriańska 

1) + Kazimierz Wąsacz w 1. rocznicę śmierci 

od żony i dzieci 

2) o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Danuty i całej rodziny 

3) + Joanna Moskwa od męża 

 

08/06 Piątek – uroczystość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 

7 00 

18 00 

+ Grażyna Pałka od córki Józefy z rodziną 

1) + Elżbieta Puc – 8. Msza św. gregoriańska   

2) + Franciszek (w rocznicę śmierci) i 

Zygmunt Bojda 

 

09/06 Sobota – wspomnienie Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny 

7 00 

18 00 

+ Mariusz Wilk od rodziny Paśków i Kyców 

1) + Kazimierz Wąsacz od koleżanek i 

kolegów z hotelu Ambasadorskiego 

2) + Elżbieta Puc – 9. Msza św. gregoriańska 

 

10/06 X Niedziela zwykła  

7 30 

9 30 

11 30 

 

17 00 

+ Alicja Materna w 2. rocznicę śmierci 

+ Zofia, Tomasz, Ewa i Zbigniew Cyran 

za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa 

Dobrej Śmierci 

+ Elżbieta Puc – 10. Msza św. gregoriańska  

 

 

Wydawca: Parafia Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie;  

Nakład: 230 egz. Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114,  

35-304 Rzeszów, Redaktor wydania: ks. Kamil Kojder

http://spotkania.saletyni.pl/


 

 
 

5 
 

  

 


