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1. Dzisiejsza składka z 3 niedzieli miesiąca przeznaczona jest na upiększenie 
naszej świątyni. W ostatnim miesiącu zebraliśmy na ten cel 12 460 zł. 
oraz 400 USD. Jeden z kapłanów naszej diecezji zobowiązał się pokryć 
wykonanie tabernakulum przeznaczając na ten cel 26 000 zł. Składamy ser-
deczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy złożyli ofiary  
w kopertach na tacę lub przesłali na konto parafialne. Wydatki w tym 
czasie wyniosły 30 200 zł. Ostatnio zamontowaliśmy nowy obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej, nowe ramy do obrazów oraz został ukończony ołtarz 
boczny Jezusa Miłosiernego, a także kopuła chrzcielnicy oraz inne elementy 
wystroju wnętrza. Po zakończeniu prac przy ołtarzach bocznych rozpocznie 
się wykonanie ołtarza głównego. Równolegle przygotowujemy się do położe-
nia nowej posadzki w kościele. Obecnie oczekujemy na granit z Indii. 
Układanie posadzki planujemy rozpocząć tuż po Świętach Wielkanocnych.  

2. W dniu dzisiejszym spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas VII 
w kościele po mszy św. o godz. 12.00. 

3. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po niej adora-
cja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. W tym czasie będzie możli-
wość spowiedzi. 

4. W czwartek, 25.03 Uroczystość Zwiastowania NMP i Dzień Świętości Ży-
cia. Uroczysta Msza św. o godz. 18.00 Jak co roku, zapraszamy do podję-
cia Adopcji Dziecka Poczętego. Na Mszy św. o godz. 18.00 będzie można 
podjąć duchową. Deklaracje są na stolikach za ławkami. Można je zabrać do 
domu i wypełnić.  

5. Ostatnia w tym roku Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 
17.15. Zapraszamy na nią dzieci przedszkolne oraz ze szkoły  
podstawowej.  

6. W najbliższy piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową, która odbędzie się uli-
cami naszej parafii. Początek po Mszy o godz. 18.00. Przejdziemy ul.  
Koło w kierunku ul. Kwiatkowskiego; powrót do kościoła ul. Podmiejską.  
W tym dniu nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 17.30 i 20.00. 

7. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej mszy św. 
8. Nabożeństwo Gorzkich Żali  z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 

15.15 a po nich ok. 16.00 Msza św. bez kazania. Akcja Katolicka prowa-
dzi Koronkę do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. 

9. W sobotę, 27,03, od godz. 10.00 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne dla 
kandydatów z klas VIII z rodzicami przed sakramentem bierzmowania.  

10.Do skarbony Caritasu możemy złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego  
Grobu. 

11.Przed Wielkanocą nie będzie spowiedzi z udziałem księży z dekanatu.  
Ze spowiedzi można skorzystać pół godziny przed każdą Mszą św. oraz  
w środę od 19.00 do 20.00. W sobotę, 27.03 będzie możliwość spowiedzi  
od godz. 8.00 do 10.00. 

12.Od 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021. W związku z tym władze miasta Rzeszowa przekazują 
informacje dotyczące spisu. Znajdują się w gablocie w przedsionku  
kościoła.  

13.Składamy podziękowania rodzinom, które złożyły ofiary w ubiegłym tygo-
dniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień pro-
simy mieszkańców  bloku nr 20 i 24 z ul.  Sympatycznej.  

14.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” w cenie 6 zł. Nasza gazetka parafialna Miriam znajduje się  
w przedsionku kościoła. 

o g ł o s z e n i a:  

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

      Pokarm na  
     drogę (życia) 

 

„40 dni przebył na pustyni, ku-
szony przez szatana”. /Mk 1, 13/  

 

Jezusa, jak każdy z nas, był 
kuszony i poddawany nieustannej 
próbie. Szatan nie odpuszcza ni-
komu, bo chce mieć wszystkich 
ludzi na swoich usługach. Chęć 
posiadania władzy jest u niego tak 
napastliwa, że wydaje się, być to  
jedyną motywacja jego istnienia.  

Drodzy Parafianie i nie tylko, już 
tak dużo za nami w związku z budo-
wą naszego 
kościoła. Jeste-
śmy w trakcie 
realizacji no-
wego projektu, 
jakim jest po-
sadzka. Wie-
rzymy że 
wspólnymi 
siłami uda nam 
się tego doko-
nać, dlatego prosimy was o pomoc 
modlitewną i materialną.  

Całkowity koszt granitowej po-
sadzki wynosi ok. 200 tys. złotych. 
Projekt znajduje się w przedsionku 
kościoła. Na stronie internetowej 
parafii  można w łatwy sposób przy-
czynić się do sfinansowania tej in-
westycji. Oszacowaliśmy, że jedna 
płyta kosztuje 80 zł. Wiemy, że 
możliwości finansowe każdego z nas 
są różne, dlatego chcielibyśmy, żeby 
wysokość wpłat była dowolna. Moż-
na ufundować np. pół  lub kilka płyt.  

Przez minione lata osiągnęliśmy 
tak wiele. Możemy cieszyć się już 
m.in. nowym ołtarzem, chrzcielnicą, 
ikoną Matki Bożej Częstochowskiej. 
Wierzymy że nasza świątynia może 
być jeszcze piękniejsza, dzięki zaan-
gażowaniu wszystkich parafian  
i każdego kto zechce wspomóc to 
dzieło. Warto o tej możliwości po-
wiadomić ludzi dobrej woli i ochot-
nego serca. Składamy podziękowa-
nia wszystkim darczyńcom.  

OFIARA NA POSADZKĘ  
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INTENCJE 
MSZALNE  

22.03 – 23.03 
 

Poniedziałek (22.03) 

1/ †Jan Mikuła- 
od rodziny Żurków 

2/ †Lucyna Kosiorow-
ska- od Pawła Solec-
kiego 

Wtorek (23.03) 

1/ †Jan Mikuła- 
od dyrekcji i pracow-
ników firmy INFO-
TERM 

2/ †Lucyna Kosiorow-
ska- od kuzynki Kry-
styny i Jana Mrosz-
czyk 

Środa (24.03) 

1/ W intencji próśb  
i podziękowań do 
Matki Bożej Często-
chowskiej  

2/ †Jan Mikuła- 
od uczest. pogrzebu 

Czwartek (25.03) 

1/ †Lucyna Kosiorow-
ska- od rodziny Orze-
chowskich z Białki 

2/ †Jan Mikuła- 
od uczest. pogrzebu 
Piątek (26.03)  

1/ †Jan Mikuła- 
od uczestników po-
grzebu 

2/ †Lucyna Kosiorow-
ska- od uczest. pogrze-
bu 

Sobota (27.03) 
godz. 7.00 

1/ †Lucyna Kosiorow-
ska- od ucz. pogrzebu  

godz. 18.00  

1/ †Jan Mikuła- 
od ucz. pogrzebu  

Niedziela (28.03) 

godz. 7.00  

†Jan Mikuła- od uczest. 
pogrzebu  

godz. 9.00  

†Elżbieta- 14 rocznica 
śmierci 

godz. 10.30  

†Zbigniew Suszek- 25 
rocznica śmierci  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 

godz. 16.00  

†Bronisława i Jan   

CZY NA PEWNO WIESZ, JAK SIĘ SPOWIADAĆ?  
 Za dwa tygodnie przeżywać będziemy 
Święta Wielkanocne. Aby radość ze zmar-
twychwstania Chrystusa była pełna, nasz 
udział w Triduum Paschalnym wiąże się  
z przyjmowaniem Chrystusa Eucharystycz-
nego. Jak wiemy jest to możliwe po wcze-
śniejszym oczyszczeniu naszej duszy z grze-
chów w sakramencie pokuty. Przystąpienie 
do spowiedzi dla wielu jest problemem. Naj-
ważniejsze byśmy pamiętali, że to sam Jezus 
odpuszcza nam  grzechy, gdy tylko wyznamy 
je szczerze i będziemy za nie żałowali. Speł-
nienie V warunków dobrej spowiedzi pomo-
że nam bez obaw skorzystać z tej wielkiej 
łaski sakramentu pojednania. W wielkim 
skrócie przypomnijmy sobie ich znaczenie. 
1. Rachunek sumienia. Zanim przystąpi-
my do spowiedzi powinniśmy przeprowadzić 
rachunek sumienia, czyli przypomnieć sobie 
grzechy od ostatniej spowiedzi. Najpierw 
pomódlmy się do Ducha Św., aby nas oświe-
cił i pozwolił z odwagą spojrzeć na nasze 
życie i postrzec popełnione zło. Pamiętajmy, 
że grzech to nie tylko przekroczenie przyka-
zań, ale to także odrzucenie Bożej miłości, 
które mnie samemu wyrządza największą 
szkodę. Przy rachunku sumienia możemy 
posłużyć się książeczką do nabożeństwa.  
W niej znajdziemy konkretne pytania zwią-
zane z poszczególnymi przykazaniami Boży-
mi i kościelnymi oraz z naszym stanem i za-
wodem. Dorośli nie powinni jednak korzy-
stać z książeczek swoich dzieci, ale posiadać 
własną książeczkę. Rachunek sumienia mo-
żemy przeprowadzić także sami uwzględnia-
jąc, w świetle Bożych przykazań, nasze rela-
cje względem Boga, względem bliźnich oraz 
względem siebie samego.  
2. Żal za grzechy. Po zrobieniu rachunku 
sumienia i uświadomieniu sobie swoich grze-
chów, powinniśmy za nie żałować i okazać 
skruchę. Można odmówić sobie akt żalu, któ-
ry znamy już od I Komunii św., a który za-
czyna się od słów:  Ach żałuję za me złości 
jedynie dla Twej miłości… Pamiętajmy, że 
jest to najważniejszy warunek dobrej spowie-
dzi. Im więcej miłujemy Boga, tym łatwiej 
nam dostrzec zło w naszym życiu i wzbudzić 
w sobie żal. Okazuje się, że święci uważali 
się za największych grzeszników i dostrzega-
li nawet drobne przewinienia, za które ser-
decznie żałowali.  
3. Postanowienie poprawy nie może być 
pustą deklaracją składaną Bogu, ale konkret-
nym wyznaczeniem sobie pracy nad sobą w 
odniesieniu do tej dziedziny życia, z którą 
sobie najbardziej nie radzę. Nie można po-
prawić się ze wszystkiego. Można próbować 
zmienić jakąś jedną słabość: np. ograniczyć 
używania wulgaryzmów. Należy także pa-
miętać, że licząc tylko na siebie niewiele 

zdziałam. Już św. Paweł pisał: Wszystko mo-
gę w tym, który mnie umacnia”. Trzeba więc 
swoje wysiłki łączyć z modlitwą i zaufaniem 
w Bożą pomoc. Na koniec pamiętajmy także 
o tym, że Pan Bóg chce dostrzegać w czło-
wieku dobro, na którym można zbudować to, 
co piękne. Spowiedź pomaga nam wyzwolić 
w sobie pragnienie bycia lepszym, daje im-
puls nadziei. Gdy 
odkrywamy, że  
w oczach Boga nie 
jesteśmy przegra-
ni, to budzi się w 
nas nadzieja i pra-
gnienie zmiany.  
4. Szczera spo-
wiedź. Zasadni-
czo wiemy, jak 
mamy wyznawać 
nasze grzechy, ale 
chciałbym zwrócić 
uwagę na parę 
spraw. Klękając przy kratkach konfesjonału 
należy się przedstawić: jestem uczniem, 
uczennicą klasy IV szkoły podstawowej, je-
stem studentem, jestem mężatką, 10 lat po 
ślubie, mamy dwoje dzieci itp. Na początku 
trzeba także podać także termin ostatniej spo-
wiedzi oraz potwierdzić, że spowiedź była 
dobra, tzn. nie zatailiśmy i nie zapomnieli-
śmy żadnego grzechu i teraz wyznajemy te 
popełnione od ostatniej spowiedzi. 
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim. 
Spełnienie ostatniego warunku dobrej spo-
wiedzi nie może ograniczyć się tylko do od-
prawienia zadanej pokuty, chociaż ona jest 
bardzo ważna i nie możemy jej lekceważyć, 
bo to oznacza, że nie ma w nas pragnienia 
zmiany. Często obok modlitwy powinniśmy 
jeszcze naprawić krzywdy wyrządzone na-
szym bliźnim. (oddać ukradzioną rzecz, od-
wołać oszczerstwo itp.). Aby spowiedź przy-
niosła nam oczekiwane skutki powinniśmy 
się także zastosować do rad i wskazówek 
spowiednika. On podobnie, jak lekarz wypi-
suje nam receptę. Po wyjściu z gabinetu wy-
kupujemy zapisane leki i zażywamy je ściśle 
według wskazań lekarza, bo chcemy być 
zdrowi.  
Na koniec pamiętajmy, że nie możemy spo-
wiedzi traktować jak wypróżniania śmietni-
ka, który na nowo mogę zapełnić różnymi 
odpadkami. Sakrament pojednania to spotka-
nie z miłującym i przebaczającym Ojcem. 
Każde takie spotkanie to kolejny krok na 
drodze naszego nawrócenia i dążenia do do-
skonałości. „Bądźcie więc doskonali, jak do-
skonały jest Ojciec wasz niebieski” – do tego 
wzywa nas Jezus i jest to powołanie każdego 
chrześcijanina. 

Ks. Proboszcz 


