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1. Dzisiaj przeżywamy NIEDZIELĘ PALMOWĄ, którą rozpo-
czynamy Wielki Tydzień. Jest to najważniejszy tydzień dla 
nas chrześcijan. Mimo trudnej sytuacji postarajmy się przede 
wszystkim duchowo przeżyć te najważniejsze Misteria naszej 
wiary. O godz. 1500 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miło-
sierdzia, o godz. 1715 na Nabożeństwo Gorzkich Żali, podczas 
którego można będzie złożyć dobrowolne ofiary na kwiaty do 
Bożego Grobu.

2. Ze względu na ogłoszone limity w naszej świątyni może przeby-
wać, poza asystą liturgiczną, maksymalnie 55 osób (43 w nawie 
głównej i kaplicach bocznych oraz 12 na chórze). Dla lepszej 
organizacji wchodząc do świątyni, prosimy rozglądnąć się i za-
jąć miejsce przy wolnym numerze. W części głównej kościoła 
są numery od 1-43, natomiast na chórze od 44-55. Wszystkich 
wiernych obowiązują maseczki ochronne. Prosimy też o korzy-
stanie z dezynfekatora umieszczonego przy wejściu głównym.

3. Nasza parafia przeprowadza transmisję on-line 24h/dobę. 
Zachęcamy do duchowego udziału w Mszach Świętych w dni 
powszednie o godz. 630 i o godz. 1800. W tym tygodniu róża-
niec wspólnotowy będzie odprawiany od poniedziałku do śro-
dy o  godz. 17.30, zaś w  czasie Triduum Paschalnego podczas 
adoracji. Szczególnie zachęcamy do łączności on-line podczas 
Triduum Paschalnego. Postarajmy się przeżyć te Święta Zmar-
twychwstania Pańskiego przede wszystko duchowo w łączności 
z parafią, a także poprzez przyjmowanie Komunii Świętej du-
chowej (wzbudzenie w swoim sercu gorącego pragnienia zjed-
noczenia z Jezusem). Przypominamy, że modlitwa dziękczynna 
po przyjęciu Komunii Świętej duchowej jest zamieszczona jako 
jeden z linków pod transmisją na kanale YouTube naszej parafii.

4. W naszej parafii do środy włącznie będzie można skorzystać 
z sakramentu pokuty i pojednania w godz. od 900 – 1030 oraz 
od godz. 1700 – 1900.

5. W WIELKI CZWARTEK o godz. 1800 w naszej parafii Msza 
Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do kaplicy adoracji, tzw. „Ciemnicy”. Po Mszy Wie-
czerzy Pańskiej adoracja indywidualna potrwa do godz. 2100. Tu 
też obowiązują limity i dystans między wiernymi. Caritas Para-
fialny będzie w tym dniu rozprowadzał tzw. „Chlebki Miłości”.

6. W WIELKI PIĄTEK od godz. 900 – 1730 trwa adoracja w „Ciem-
nicy”. Kościół nie sprawuje Mszy św. O godz. 1500 odmówimy 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia i  rozpoczniemy Nowennę 
przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. O godz. 1730 Droga Krzy-
żowa na placu kościelnym z zachowaniem odległości od siebie. 
W  Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Najświętszej Ofiary!!! 
O godz. 1800 rozpocznie się natomiast Liturgia Męki Pańskiej. 
Składa się ona z 4 części: liturgii Słowa, adoracji Krzyża, Ko-
munii Świętej i  procesji do Grobu Pańskiego. Po  skończonej 
Liturgii adoracja przy Bożym Grobie do godz. 2200. Ze względu 
na pandemię adoracja Krzyża odbywa się nie przez ucałowa-

nie a przez wykonanie głębokiego skłonu. Tradycyjnie, w dniu 
tym do skarbony przy krzyżu, zbierane będą dobrowolne ofiary 
pieniężne na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Przy-
pominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (2x lekko 
i 1x do syta).

7. W  WIELKĄ SOBOTĘ, od godzin porannych Kościół trwa 
na adoracji przy Bożym Grobie. W naszej parafii adoracja ta 
potrwa od godziny 830 do godziny 2000. Tradycyjnie postaraj-
my się w tym dniu nie spożywać pokarmów mięsnych. W tym 
roku błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych odbędzie 
się na placu przykościelnym w godz. od godz. 1000 – 1300 (co 
pół godziny) oraz o godz. 1500, 1530 i 1600. Bardzo prosimy, aby 
nie gromadzić się w  jednym miejscu, zachować odstęp 1,5 m 
i  mieć założoną maseczkę. Będzie też możliwość zabrania ze 
sobą wody święconej z  naczynia umieszczonego za  ławkami 
na tyłach kościoła. O godz. 1500 odmówimy Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. W Wielką Sobotę Kościół również nie sprawuje 
Mszy Świętej!!! Msza Św. Wigilii Paschalnej jest już pierwszą 
Mszą Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczniemy ją o godz. 
2000 od liturgii światła, poprzez liturgię Słowa, liturgię chrzciel-
ną aż  do liturgii eucharystycznej. Warto na  jej przeżywanie 
przygotować swoją świecę chrzcielną.

8. WIELKA NIEDZIELA. W tym roku nie odbędzie się procesja 
rezurekcyjna. Ze względu na ograniczoną liczbę osób, będzie 
sprawowana dodatkowa Msza Święta o  godz. 1800 i  to za-
równo w Niedzielę Zmartwychwstania jak i w Poniedziałek 
Wielkanocny. 

9. Ze względu na pandemię nie będzie wizyty u chorych przed 
Świętami Wielkanocnymi. W  sytuacjach pilnych prosimy 
o zgłoszenia telefoniczne.

10. Kancelaria parafialna w  tym tygodniu będzie nieczynna. 
Sprawy nie cierpiące zwłoki prosimy załatwiać telefonicznie.

11. W dniach od 10 - 11 kwietnia odbędą się w naszej Parafii Kate-
chezy Przedmałżeńskie, które poprowadzi ks. Zbigniew Lubas. 
Szczegóły na stronie internetowej naszej Parafii.

12. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy naszej Parafii zwraca 
się z ogromną prośbą o przekazanie 1% podatku na cele Stowa-
rzyszenia. Ulotki informacyjne znajdują się na stoliku z prasą.

13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia naszej gazet-
ki parafialnej.

14. Dziękujemy parafianom z  ul. Broniewskiego 3, klatka 1,  2,  3 
za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to 
teraz parafian z ul. Broniewskiego 5 klatka 1, 2. Bóg zapłać.

15. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: 
Rafał Mosiak i  Magdalena Kawa (zap. I), Kamil Szczepański 
i  Anna Gołąb (zap. I), Radosław Zarych i  Kamila Sowiźrał 
(zap. II), Tomasz Fronczek i Izabela Madej (zap. II) Kto by wie-
dział o przeszkodach, zachodzących między tymi osobami, ma 
obowiązek zawiadomić urząd parafialny.

16. Parafianom i Gościom życzymy mocnej wiary, nadziei i miło-
ści, płynącej od Zmartwychwstałego Pana !

OgłOszenia Duszpasterskie
Niedziela Palmowa – 28.03.2021



 

Niedziela: 28.03
  7.00 1) + Władysław Tomczyk
  8.30 1) + Tomasz Janda – greg.
10.00 1) + Janina Mokrzycka – greg.
11.30 1) + Alfred Woś w 14 rocznicę śmierci – od żony
 2) O łaskę zdrowia dla Jadwigi Podolak
 3) + Cecylia Moszkowicz (pp)
12.45 1) + Tadeusz Słowik – od Ewy i Henryka
 2) + Antoni Szlachta, Katarzyna, Maria, Zbigniew
18.00 1) + Józefa Krużel – od siostry Stanisławy z rodziną
Poniedziałek: 29.03
  6.30 1) + Janina Mokrzycka – greg.
 2) + Tadeusz Słowik – od sąsiadów z bloku z ul. Mikołajczyka 5 
18.00 1) + Tomasz Janda – greg.
 2) + Stanisław Kopacz - od Marii i Zbigniewa Mazur z rodziną
 3) + Cecylia Moszkowicz (pp)
Wtorek: 30.03
  6.30 1) + Janina Mokrzycka – zakończenie greg. 
 2) + Tadeusz Słowik – od sąsiadów z bloku z ul. Mikołajczyka 5 
 3) W dniu urodzin Szymona Szpar o umocnienie wiary i opiekę 

Matki Bożej Miłosierdzia
 4) + Cecylia Moszkowicz (pp)
18.00 1) + Józef, Jan Kogut
 2) + Tomasz Janda – zakończenie greg.
Środa: 31.03
  6.30 1) + Andrzej, Maria i Józef
 2) + Tadeusz Słowik – od sąsiadów z bloku z ul. Mikołajczyka 5

18.00 1) + Stanisław Kopacz – od koleżanek i kolegów z Zakładu 
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemicznego 
Politechniki Rzeszowskiej

 2) + Kazimiera Krupa – od rodziny z Tyczyna
WIELKI CZWARTEK: 01.04 
18.00 1) + Gerhard Bauerfeind
 2) + Zofia Lenartowicz w 1 rocznicę śmierci – od syna i córki
 3) W intencji Kapłanów naszej parafii – od Róż Różańcowych
 4) + Tadeusz Słowik – od sąsiadów z bloku z ul. Mikołajczyka 5
 5) + Kazimiera Krupa – od Zofii z Tyczyna
WIELKA SOBOTA: 03.04 
20.00 1) + Piotr Szular – rozpoczęcie gregorianki
 2) + Józefa Krużel – od Alicji i Dariusza Ziemińskich z rodziną
 3) + Krystyna i Adam
 4) Dziękczynna za 33 lata życia z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Patrycji
 5) + Stefania Zając
NIEDZIELA WIELKANOCNA: 04.04
  6.00 1) + Z rodziny Surmiak: Stefan, Bronisława, Marian, Władysław 

i Krystyna
  8.30 1) Msza dziękczynna za opiekę św. Józefa nad naszymi 

rodzinami, Kościołem Świętym i naszą Ojczyzną
10.00 1) + Piotr Szular – greg.
 2) + Dominik Maternia – od Małgorzaty i Stefana Kocik 

z rodziną
11.30 1) + Janina Książek
12.45 1) + Dorota Podlesiecka
 2) + Antoni Iwiński w 7 rocznicę śmierci – od żony
18.00 1) + Józefa Krużel – od Zofii Bereś

intencje Mszalne
28.03.2021 – 4.04.2021 r.

Jeśli kiedykolwiek po wyjściu z konfesjonału zastanawialiście się, czy 
wasza spowiedź była dobra, koniecznie przeczytajcie ten tekst.

Robiąc rachunek sumienia, stajemy twarzą w twarz z naszymi grze-
chami, lecz już będąc w konfesjonale, stajemy w obliczu Bożej miłości, 
miłosierdzia i przebaczenia. 

Po powiedzeniu spowiednikowi ile czasu upłynęło od ostatniej spo-
wiedzi, opowiedz mu krótko o sobie (np. czy jesteś singlem, czy spotykasz 
się z kimś, żyjesz w małżeństwie lub czy jesteś zakonnicą). Lepsza wiedza 
o osobie spowiadającej się ułatwia nam posługę spowiednika.

Grzechy to dokonane przez nas wybory, a nie nieprzyjemne emocje. 
Wyznawajcie więc grzechy, a nie stany emocjonalne.

Popełnione przez nas grzechy obrażają Boga, lecz grzechy wyznane 
są pieśnią na cześć Pana. Kiedy więc wyznajecie grzechy kapłanowi w sa-
kramencie pojednania, wiedzcie, że w ten sposób chwalicie Boga za Jego 
wielkie miłosierdzie.

Częste przystępowanie do spowiedzi świętej jest budujące dla spo-
wiednika i dobre dla duszy! Grzechy, szczególnie te silnie zakorzenione, 
z  którymi nie potrafimy się uporać od dawna, wymagają cierpliwości 
i wytrwałości. Nigdy się nie poddawajcie, bez względu na częstotliwość 

występowania tego samego grzechu. Spowiedź to sakrament uzdrowienia. 
Podobnie jak rany fizyczne, także te duchowe zabliźniają się bardzo długo.

Spowiedź nie tyle ukazuje to, jak grzeszni jesteśmy my sami, ale przede 
wszystkim to, jak dobry jest Pan Bóg.

Kapłan jest jak lekarz: kiedy idziemy do lekarza, mówimy dość szcze-
gółowo o tym, co nas boli, aby można było jak najlepiej nam pomóc. Le-
karz widział już wielu pacjentów z podobnymi symptomami. Zaufajcie 
mu i posłuchajcie jego rad, a wkrótce poczujecie się lepiej!

Pan Bóg działa w nas najefektywniej, kiedy wyznajemy swoje grze-
chy w pokorze, prostymi słowami. Bóg nie potrzebuje długich opowie-
ści. On je już słyszał. Czasem wielomówstwem pokrywamy własną dumę 
i zatwardziałość serca. Prostota i uczciwość podczas spowiedzi to śmierć 
naszych grzechów i zmartwychwstanie przebaczenia.

Po prostu chodźcie do spowiedzi. Boża miłość jest silniejsza od na-
szych grzechów.

Zmieńcie myślenie o spowiedzi – to nie obowiązek wyliczania grze-
chów, a momenty odnowy relacji z Bogiem.

Źródło: https://pl.aleteia.org/

DOBRA SPOWIEDŹ − cenne raDy OD księży

WIELKI CZWARTEK
18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
19.30 – 21.00 Adoracja Pana Jezusa 

w Ciemnicy
WIELKI PIĄTEK
9.00 – 17.30 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

i rozpoczęcie Nowenny do Bożego 
Miłosierdzia

17.30 Droga Krzyżowa (na placu kościelnym)
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
19.30-22.00 Adoracja Pana Jezusa przy Grobie

WIELKA SOBOTA
8.30 – 20.00 Adoracja Pana Jezusa przy 

Grobie
10.00 – 13.00 (świecenie pokarmów co pół 

godziny) oraz o 15.00, 15.30, 16.00
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO
6.00 Rezurekcja
8.30 Msza Święta
10.00 Msza Święta

11.30 Msza Święta
12.45 Msza Święta
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 Msza Święta
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
7.00 Msza Święta
8.30 Msza Święta
10.00 Msza Święta
11.30 Msza Święta
12.45 Msza Święta
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 Msza Święta

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE


