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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy  X Tydzień Biblijny i jednocześnie ta niedziela jest
Drugi Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Zachęcamy do sięgnięcia w tym
tygodniu po Biblię, a szczególnie o przeczytanie Listu do Rzymian. Przypominamy, że
przy wyjściu  z  kościoła  możemy sięgnąć  do skrzynki,  w której  znajdują  się  cytaty z
Pisma Świętego.

2. W czwartek  godz.  18.00  zapraszamy na  comiesięczną  mszę  św. w  intencji  budowy
naszego kościoła i  ofiarodawców oraz nowennę przez wstawiennictwo bł.  ks.  Jerzego
Popiełuszki,  połączoną  z  uczczeniem  Jego  relikwii.  Po  nowennie  konferencja
organizowana  przez  Duszpasterstwo  Ludzi  Pracy.  Mszy  św.   przewodniczył  będzie
i konferencję wygłosi ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski z KUL. Temat konferencji:
W  służbie  życiu.  Duchowe  przesłanie  bł.  ks.  Jerzego  Popiełuszki.  Zachęcamy  do
modlitwy  przez  wstawiennictwo  Patrona  naszej  parafii.  W zakrystii  lub  w  skrzynce
z  napisem nowenna przy wyjściu  z  kościoła  możemy składać  intencje,  które  polecać
będziemy Bogu przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego.

3. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania wraz z próbą liturgii przed bierzmowaniem
będzie w poniedziałek, tj. jutro o godz. 17.00 w Parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.
Prosimy, aby w miarę możliwości kandydatom towarzyszył świadek lub rodzic.

4. We  wtorek  o  godz.  17.30  próba  dziecięcej  scholi,  a  w  niedzielę  o  19.00  scholi
akademickiej.

5. Spotkanie Koła Biblijnego w środę po mszy św. wieczornej.

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

7. Zachęcamy  członków  Apostolstwa  Dobrej  Śmierci do  udziału  w  rekolekcjach,  które
odbędą się w Niechobrzu w dniach 20 – 22 kwietnia br. Odpłatność za posiłki – 80 zł.
Zapisy w zakrystii.

8.   W piątek, 20 kwietnia w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie odbędzie się 4 edycja
Nocy na Taborze. Jest to całonocne spotkanie z Bogiem w świadectwie, Słowie Bożym
i  wspólnocie  wiary.  Zapraszamy  młodzież  w  wieku  15-20  lat.  Więcej  informacji  na
plakacie i stronie internetowej.

9. Dziękujemy Panie Agacie Bacher za przygotowanie dekoracji kwiatowych ołtarza. Przy
wyjściu z kościoła na dekorację możemy do puszek złożyć ofiarę,+  za którą składamy
podziękowanie.

10.Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. 


