
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA ADWENTU

3 grudnia 2017r.

1. Dzisiaj rozpoczyna się adwent, a wraz z nim nowy Rok Liturgiczny. Hasłem programu duszpasterskiego na
nadchodzący rok są słowa: Duch, który umacnia miłość. Przez cały adwent w dni powszednie o godz. 17.00
zapraszamy na roraty. Dzieci otrzymają jutro adwentowe plansze oraz każdego dnia specjalne naklejki. Na
zakończenie  rorat  będą  nagrody!  Zachęcamy  do  licznego  udziału  w  „roratach",  a  rodziców  prosimy,
by pomogli swoim dzieciom wykonać lub nabyć lampiony adwentowe.

2. Już teraz informujemy, że rekolekcje adwentowe rozpoczną się w III niedzielę adwentu, 17 grudnia. Będzie
je  prowadził  ks.  dr  Marek  Dzik,  Rektor  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  i  Dyrektor  Studium Biblijnego
Diecezji Rzeszowskiej.

3. Na znak więzi wieczerzy wigilijnej ze stołem eucharystycznym dzisiaj po Mszy Św. o godz. 7.00 zostaną
(zostały) pobłogosławione opłatki. Możemy je nabyć w zakrystii lub przy chrzcielnicy. Ofiary składane przy
tej okazji przeznaczone są na cele parafialne. Są już także do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom „Caritas”. Duże -12 zł., małe - 6 zł.

4. W środę, 6 grudnia po Mszy świętej wieczornej w naszym kościele będziemy gościć św. Mikołaja, który
pragnie spotkać się z dziećmi. Rodziców zainteresowanych takim spotkaniem prosimy o kontakt z biurem
św.  Mikołaja  w  zakrystii  albo  telefonicznie  z  ks.  Grzegorzem  lub  ks.  Marcinem
https://popieluszko.rzeszow.pl/duszpasterze 

5. W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Na Mszy św. o godz. 17.00 uroczyste przyrzeczenie
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy do podjęcia zobowiązania modlitewnego w tej intencji.
Więcej  informacji  o  Duchowej  Adopcji  znajdziemy  na  naszej  stronie  internetowej.  W tym  dniu  także
poświęcimy medaliki  dla  dzieci  przygotowujących się  do przyjęcia  Pierwszej  Komunii  Św. Zapraszamy
dzieci z rodzicami. W związku z przypadającą w tym dniu uroczystością nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.

6. Także w piątek zapraszamy na GODZINĘ ŁASKI, od godz. 12.00 do 13.00. Matka Boża, objawiając się w
Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r. we Włoszech powiedziała: „Pragnę, aby każdego roku w
dniu 8 grudnia w południe obchodzono uroczyście Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej
godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą wielkie i liczne nawrócenia”. Zapraszamy, kto może na tę
modlitwę przed wystawionym najświętszym Sakramentem.

7. Dzisiaj po każdej Mszy św. Caritas Parafialna prowadzi zbiórkę do puszek na pomoc przedświąteczną dla
najuboższych rodzin. Osoby, które chciałyby osobiście przygotować paczkę dla potrzebujących, mogą to
uczynić  zabierając  sprzed  kościoła  tzw. torbę  miłosierdzia.  Po  wypełnieniu  jej  darami  (trwała  żywność,
środki czystości) składamy ją w zakrystii nie później niż do 16 grudnia.

8. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w poniedziałek o godz. 17.00

9. Spotkanie scholi dziecięcej we wtorek po Mszy św. a scholi akademickiej w niedzielę o godz. 19.00

10.Koło Biblijne zaprasza na spotkanie w środę o godz. 18.00.

11. Dziękujemy Pani Agacie Bacher za przygotowanie dekoracji adwentowej ołtarza.

12.W ubiegłym miesiącu na budowę kościoła złożono na tacę, bądź wpłacono na konto 19597 zł. Dziękujemy
serdecznie za składane ofiary. Na stronie internetowej naszej parafii obok konta budowy kościoła podana jest
podstawa  prawna  darowizn  na  cele  kultu  religijnego a  więc  np.  na  budowę  kościoła.  Kończy  się  rok
podatkowy  dlatego  szczególnie  w  naszej  parafialnej  sytuacji  warto  wiedzieć,  że  przysługują  nam  ulgi
podatkowe;  na  budowę  kościoła  osoba  fizyczna  może  odpisać  6%,  a  osoba  prawna  10%  od  rocznego
dochodu.  Potwierdzenie  wpłat  na  budowę  kościoła  za  rok  2017  przekażemy  każdemu  podczas  wizyty
duszpasterskiej.  Przypominamy, że w przyszłą niedzielę składamy ofiary na budowę naszej świątyni.

13.Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

https://popieluszko.rzeszow.pl/godzina-laski-2017
https://popieluszko.rzeszow.pl/budowa
https://popieluszko.rzeszow.pl/duszpasterze

