
Koło przy Naszej Parafii rozpoczęło swoją działalność 5 maja1994 r. 
Dokumentem zezwalającym na prowadzenie tej działalności jest Statut 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej zatwierdzony 
przez ordynariusza diecezji rzeszowskiej ks. bpa Kazimierza Górnego. 
Asystentem kościelnym Koła SRK jest Ks. Proboszcz Dariusz Gościmiń-
ski. Koło liczy 30 członków, którzy regularnie spotykają się na zebraniach.

Głównym celem Koła SRK jest działalność statutowa. Tj. organizacja  
zebrań roboczych, Spotkania Opłatkowe i Wielkanocne. Podczas zebrań 
członków Koła SRK odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi. Człon-
kowie Koła uczestniczą w  Spotkaniach Opłatkowych organizowanych 
przez Zarząd Diecezjalny oraz są delegatami na  Walne Zgromadzenia 
Sprawozdawcze i Sprawozdawczo – Wyborcze Zarządu Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. Koło SRK organizuje także 
przedświąteczne zbiórki żywności w rzeszowskich sklepach oraz wyjazdy 
pielgrzymkowe, turystyczno – krajoznawcze i edukacyjno – patriotyczne. 
W  strukturach Koła SRK funkcjonuje świetlica profilaktyczno-wycho-
wawcza dla dzieci. Placówka działa przy parafii od 17 kwietnia 1997 roku.
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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Mikołaja, wtorek: wsp. 
św. Ambrożego, środa: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 
piątek: wsp. NMP z Loretańskiej, Nabożeństwo do św. Gemmy.

2. Zapraszamy codziennie na Różaniec w intencji o ustanie pandemii 
o g. 1730. Dziś zmiana Róż różańcowych.

3. Od dzisiejszej niedzieli na każdej Mszy św. będą poświęcone opłat-
ki, które można nabyć w Kaplicy Miłosierdzia za dobrowolną ofiarę.

4. Trwa Adwent. Zapraszamy na Msze Święte roratnie od poniedział-
ku do soboty o g. 1800.

5. 6 XII będziemy przeżywać wspomnienie Świętego Mikołaja – zain-
teresowanych spotkaniem w tym dniu ze Św. Mikołajem w naszym 
kościele po Mszy św. o g. 1800 prosimy o kontakt z Ks. Rafałem.

6. Dziękujemy za przyniesienie do kościoła wypełnionych produkta-
mi „toreb miłosierdzia”. Ich liczba wyniosła 43. Bóg zapłać. Można 
je jeszcze zabrać i złożyć przez najbliższy tydzień do zakrystii lub 
Kaplicy Miłosierdzia. Z otrzymanych produktów Caritas Parafial-
na przygotuje paczki dla najbardziej potrzebujących. Paczki będą 
rozprowadzane 11 XII br. Caritas parafialny od dzisiaj będzie roz-
prowadzał opłatki i świece wigilijne. Ofiara za dużą świece wynosi 
15 zł, za małą 6 zł. Ofiary ze sprzedaży będą przeznaczone dla dzieci 
na wypoczynek letni. Bóg zapłać.

7. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modli-
twa do św. Józefa. Zachęcamy do składania próśb do Matki Bożej 
i Św. Józefa w koszyczku na stoliku z gazetami jak również poprzez 
stronę internetową parafii.

8. W czwartek modlitwy o dar potomstwa oraz dla matek w stanie 
błogosławionym, a także za rodziny.

9. Ofiara składana w ostatnią niedzielę jako pomoc w remoncie Die-
cezjalnego Domu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz 
przygotowania do funkcjonowania dziennego pobytu dla senio-
rów w Przybyszówce wyniosła 1270 zł. Dzisiaj zbiórka do puszek 
na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

10. Przypominamy, że w naszej Parafii Komunię Świętą na rękę przyj-
mujemy tylko w kaplicy Matki Bożej.

11. 8 XII Mszą św. o g. 1800 rozpocznie się w naszej parafii całonocne 
„Czuwanie pokutne z Maryją Dziewicą” przy wystawionym Naj-
świętszym Sakramencie. Czuwanie zakończy się Mszą św. o g. 630 – 
9 XII. Prosimy chętnych o wpisywanie się na poszczególne godziny, 
mogą to być grupy działające przy parafii i pojedyncze osoby. Lista 
znajduje się w zakrystii. Po Mszy wieczornej 8 XII będzie prowa-
dzone nabożeństwo uwielbienia, przygotowane przez grupę „She-
ma Izreael” z Sokołowa Młp.

12. W Uroczystość Niepokalane Poczęcia NMP będzie sprawowana 
dodatkowa Msza św. o g. 1000. O g. 1200 – 1300 zapraszamy na „Go-
dzinę Łaski” do naszej świątyni. Na Mszy św. wieczornej dzieci z kl. 
III, przygotowujące się do I  Komunii Świętej, otrzymają medalik 
Matki Bożej Niepokalanej.

13. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 7, kl. 1 za złożone ofiary 
na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Mi-
kołajczyka 7, kl. 2. Bóg zapłać. Dziękujemy również za składane ofia-
ry na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-
-line oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka przeznaczona na cele 
diecezjalne. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona na cele pa-
rafialne (ogrzewanie i  elektryczność). Chcemy poinformować Pa-
rafian o ofiarach, złożonych w ostatnich miesiącach: 1) ofiary z II 
niedzieli w  listopadzie (na  ogrzewanie i  elektryczność) wyniosły: 
na tacę: 4150 zł, w kopertach: 2010 (suma 6160), 2) ofiary na kon-
to z całego listopada: 2050 zł, wpłaty elektroniczne: 1015,92 (suma 
3065,92 zł), 3) ofiary w kopertach na remont z listopada: 850 zł.

14. Zapraszamy na  spotkania: poniedziałek: Apostolstwo Pomocy 
Duszom Czyśćcowym, wtorek: LSO i Odnowa w Duchu Świętym 
„Emaus”, a także Róż różańcowych po Mszy św. wieczornej, środa: 
chór parafialny „Soli Deo”, KSM o g. 1900, sobota: teatr „Paradiso” – 
g. 1900, schola „Pod wezwaniem” – g. 1100.

15. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 
W dzisiejszym nr m.in. o „Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich”.

16. Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy wielu łask Bożych 
w rozpoczętym tygodniu.

17. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Józef Majcher, + 
Danuta Kobs, + Henryk Michno . Dobry Jezu…

OgłOszenia Duszpasterskie
II Niedziela Adwentu – 5.12.2021
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Niedziela: 05.12
7.00 1) + Kazimierz Bratek – od Małgorzaty Płonka z rodziną
8.30 1) + Józef Kaczor – od Doroty Kaczor z dziećmi
10.00 1) + Maria, Bogdan i Stanisław
11.30 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Bożena Śliwa w 7 r. śmierci
12.45 1) + Dominik Maternia – greg.
 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 

Barbary Dul w 70 r. urodzin i imienin
18.00 1) + Jadwiga i Józef Bielenda
Poniedziałek: 06.12
6.30 1) + Ignacy i Władysława w rocznicę śmierci
 2) + Kazimierz Bratek – od Alicji i Edwarda Surowiec
 3) + Dominik Maternia – greg.
18.00 1) Za Dusze Czyśćcowe
 2) + Halina Urman – greg.
Wtorek: 07.12
6.30 1) + Kazimierz Bratek – od Teresy i Kazimierza Ceglarz
 2) + Dominik Maternia – greg.
18.00 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Józef Kaczor – od sąsiadów z bloku nr 19
Środa: 08.12
6.30 1) + Dominik Maternia – greg.
 2) + Józef Kaczor – od Marii Borek
10.00 1) + Elżbieta Niemiec – od syna Rafała z rodziną
18.00 1) + Katarzyna Cieśla w 4 r. śmierci
 2) Msza św. dziękczynna za opiekę i otrzymane łaski na każdy 

dzień życia przez ręce Matki Bożej Niepokalanej

 3) + Halina Urman – greg.
 4) + Zbigniew Kozak w 1 r. śmierci (poza parafią)
Czwartek: 09.12
6.30 1) + Dominik Maternia – greg.
  2) + Józef Kaczor – od Grażyny Repuła
18.00 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Paweł Cieślicki w 5 r. śmierci, Waleria Fornal w 10 r. 

śmierci
Piątek: 10.12
6.30 1) + Dominik Maternia – greg.
 2) + Józef Kaczor – od koleżanek i kolegów syna z firmy „Koral”
 3) + Janina i Benedykt
18.00 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Zofia Solarz w 27 r. śmierci
Sobota: 11.12
6.30 1) + Dominik Maternia – greg.
 2) + Józef Kaczor – od koleżanek i kolegów syna z firmy „Koral”
 3) + Helena Kłęczek od Kyców i Śmiałowskich
 4) + Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1) + Halina Urman – greg.
Niedziela: 12.12
7.00 1) + Józef Kaczor – od koleżanek i kolegów z firmy „Ultratech”
8.30 1) + Janina i Stanisław Mokrzyccy – od córki Danuty z rodziną
10.00 1) + Dominik Maternia – greg.
11.30 1) + Halina Urman – greg.
 2) + Józef Koszela w 3 r. śmierci, Piotr Karpiński w 22 r. śmierci
12.45 1) Msza błagalna o zdrowie dla Magdaleny i Jej dziecka
 2) + Tadeusz Stachowicz w 3 r. śmierci od żony z rodziną
18.00 1) + za zmarłych rodziców: Ludwik i Maria Szpecht

intencje Mszalne
5.12 – 12.12.2021 r.

Niepokalane Poczęcie Maryi, którego uroczystość obchodzimy 
w liturgii 8 grudnia, często bywa mylone z Jej dziewiczym macierzyń-
stwem. Świętujemy dzisiaj nie to, że Maryja poczęła i urodziła Jezusa, 
będąc i pozostając dziewicą. Chodzi o coś innego. A mianowicie o to, 
że Bóg, wybierając Ją jeszcze przed Jej urodzeniem na Matkę swojego 
Syna, przygotował Ją do tej roli, pozwalając Jej począć się i urodzić bez 
obciążenia grzechem pierworodnym.

Nie znaczy to, że Maryja była pozbawiona jakiejś części ludzkiego 
doświadczenia czy bagażu człowieczej natury. Bóg Jej niczego nie od-
jął. Wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że od czasów Adama i Ewy 
była pierwszym pełnym człowiekiem. Grzech jest w nas pewnym bra-
kiem. Grzech pierworodny to rana, pęknięcie w naturze, z którym się 
rodzimy. W  Niej tego braku nie było. Była i  pozostała pełna – Pełna 
Łaski – bo miała stać się Matką Tego, który jest w pełni Bogiem i w peł-
ni człowiekiem. Aby Jezus – tak jak od Ojca otrzymał pełnię bóstwa 
– tak po  Matce mógł odziedziczyć pełne, niewybrakowane grzechem 
człowieczeństwo.

Nie znaczy to, że Maryi nie dotyczył problem grzechu pierworod-
nego i że nie potrzebowała odkupienia. Ta pełnia uzdrowionego czło-
wieczeństwa została Jej podarowana dzięki męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu Syna. Tyle, że niejako przed czasem. Próbując jakoś wyrazić tę 
uprzedniość, liturgia mówi, że stało się to na mocy zasług przewidzianej 
śmierci Chrystusa. Pan mógł to tak urządzić, bo w przeciwieństwie do 
nas nie jest ograniczony czasem. U Niego wszystko jest teraz.

To przygotowanie, którego Bóg dokonał w Maryi, nie oznacza także 
jakiegokolwiek ograniczenia Jej woli. Maryja nie była zmuszona zostać 

Matką Boga, choć oczywiście łatwiej Jej było dzięki temu powiedzieć: 
Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie. O ile coś takiego w ogó-
le może być łatwe. Niespętana, nieograniczona grzechem była w mo-
mencie decyzji i w każdym innym momencie swojego życia najbardziej 
wolnym stworzeniem, jakie kiedykolwiek chodziło po ziemi. Bardziej 
wolny jest już tylko Jezus, ale On nie jest stworzeniem, lecz Stwórcą. Nie 
kimś wolnym, ale samą Wolnością.

Wiara w Niepokalane Poczęcie ma swoją podstawę w Piśmie Świę-
tym. Składają się na  nią: zapowiedź nieprzyjaźni między Niewiastą 
a wężem, która kończy się zmiażdżeniem głowy tego ostatniego przez 
jej Potomstwo; obrazy starotestamentalne, w których Kościół widział od 
samego początku zapowiedź Maryi (Arka Przymierza, lilia między cier-
niem, ziemia kapłańska, runo Gedeona). A także określenia Pełna Łaski 
oraz błogosławiona między niewiastami, jakich używają w stosunku do 
niej Gabriel i Elżbieta.

Ogłoszenie dogmatu przez Piusa IX nie polegało więc na wyciągnię-
ciu nikomu nieznanego wcześniej poglądu teologicznego z  papieskiej 
tiary. Chodziło raczej o ostateczne zdefiniowanie formalne i potwier-
dzenie prawdy wiary, jaką Kościół nosił w swoim łonie i wyznawał od 
samego początku.

Cztery lata po ogłoszeniu dogmatu do całej sprawy uprzejma była 
odnieść się nawet Sama Zainteresowana. Bernadetcie Soubirous (pro-
stej dziewczynie, którą trudno posądzać o dogłębną wiedzę teologiczną) 
Maryja przedstawiła się, mówiąc: Jestem Niepokalane Poczęcie.

Źródło: https://pl.aleteia.org

niepOkalane pOczęcie: ktO tu kOgO pOczął? 
urOczystOść, której wielu katOlików nie rOzuMie


