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1. Dzisiaj  rozpoczął  się  51.  Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcamy do
podjęcia dobrowolnej  deklaracji  trzeźwości.  Druki  przyrzeczeń abstynenckich są
wyłożone na stolikach z prasą. Podpisane można złożyć w zakrystii.

2. W środę Popielec. Rozpoczyna się  40-dniowy okres Wielkiego Postu.  Msze św.
z  obrzędem posypania  głów popiołem o  godz.  17.00  i  19.00.  Obowiązuje  post
ścisły:  jakościowy  –  wstrzemięźliwość  od  pokarmów  mięsnych  –  dotyczy
wszystkich katolików, a  ilościowy -  czyli  jeden posiłek do syta w ciągu dnia –
dotyczy katolików pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Ofiara zbierana w tym dniu
niech będzie naszą jałmużną postną dla najuboższych. 

3. W Środę  Popielcową  rozpoczynamy rekolekcje  wielkopostne,  które  poprowadzi
ks. dr Krzysztof Tyburowski, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w  Krakowie  i Instytutu  Teologicznego  we  Lwowie.  Rekolekcje  trwać  będą  do
niedzieli włącznie. Nauki rekolekcyjne w Środę Popielcową o godz. 17.00 i 19.00.
W czwartek, piątek i sobotę o godz. 17.00 i w niedzielę na każdej mszy św.

4. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. W piątek Droga
Krzyżowa o godz. 16.30. W niedziele Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.
16.15.

5. W najbliższy piątek Droga Krzyżowa ulicami miasta. Rozpoczęcie o godz. 18.00 na
Placu  Śreniawitów  obok  Zamku.  Zakończenie  Mszą  św.  w  Bazylice  Pani
Rzeszowa. Prosimy o zabranie świec.

6. Próba dziecięcej scholi we wtorek po mszy św. wieczornej, a scholii akademickiej
w niedzielę o godz. 19.00. Zapraszamy chętnych; dzieci i młodzież.

7. Spotkanie  formacyjne  kandydatów  do  bierzmowania  w  czwartek  po  mszy  św.
wieczornej.

8. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie ministrantów i lektorów.

9. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na budowę naszego kościoła.

10. Dziękujemy  Pani  Agacie  Bacher  za  przygotowanie  dekoracji  kwiatowych
ołtarza.

11. Dzisiaj po mszy św. o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańcowych, a po mszy św.
o godz. 10.30 spotkanie rodziców z dziećmi, które w ubiegłym roku przystąpiły do
Pierwszej Komunii Świętej.

12. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.


