
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ADWENTU

10 grudnia 2017r.

1. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańcowych.

2. Dziękujemy  za  ofiary  składane  dzisiaj  na  budowę  naszego  kościoła.  Dzisiaj
w  kościołach  ma  miejsce  ogólnopolska  akcja  Pomocy  Kościołowi  na  Wschodzie.
W naszej Parafii zbiórka do puszek na ten cel odbędzie się w przyszłą niedzielę. 

3. Zapraszamy na Msze św. roratnie od poniedziałku do soboty o godz. 17.00. 

4. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy w poniedziałek na Roraty i spotkanie formacyjne.

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

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

7. Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 11.00.

8. Tydzień temu na pomoc przedświąteczną dla najuboższych rodzin zebraliśmy 420 zł. Bóg
zapłać  za  złożone  ofiary  pieniężne,  a  także  za  składane  dary  rzeczowe  w  tzw.  torbach
miłosierdzia.

9. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje adwentowe,  które wygłosi ks.  dr Marek
Dzik,  Rektor  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  i  Dyrektor  Studium  Biblijnego  Diecezji
Rzeszowskiej.  Spowiedź  przedświąteczna  we  wtorek  19  grudnia.  Szczegółowy  plan  jest
wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz dostępny na naszej stronie internetowej. 

10. Na znak więzi wieczerzy wigilijnej ze stołem eucharystycznym pobłogosławione opłatki są
w zakrystii lub przy chrzcielnicy. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na cele
parafialne. Są także do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom „Caritas”.

11. Miło nam poinformować, że nasz parafianin Pan Zbigniew Szewczyk, jako przedstawiciel
dekanatu  Rzeszów  –  Południe  wybrany  został  do  Rady  Duszpasterskiej  Diecezji
Rzeszowskiej,  która  jest  organem doradczym,  wspomagającym Biskupa  Ordynariusza  w
wypełnianiu  pasterskich  zadań. Serdecznie  gratulujemy  Panu  Zbigniewowi  i  życzymy
owocnej współpracy w dziele troski o Kościół w naszej diecezji.

12. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. 

13. I na koniec zachęcamy do obejrzenia bardzo interesującego filmu pt. „Proroctwo”. Autorzy
filmu podejmują swoistego rodzaju śledztwo w sprawie szczególnego zadania jakie miałby
otrzymać naród  Polski  do  wykonania  od  Boga  na  podstawie  objawień m.in.  św. Siostry
Faustyny Kowalskiej. Projekcja filmu w poniedziałek, 11 grudnia br. o godz. 19.00 w Domu
Diecezjalnym Tabor przy ul. Połonińskiej. Wstęp wolny.


