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1. Do czwartku włącznie zapraszamy na nabożeństwa majowe, a od piątku nabożeństwo na
Najświętszego Serca Pana Jezusa po mszy św. wieczornej.

2. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.   Serdecznie zapraszamy
na procesje miejską w Rzeszowie. Rozpoczęcie mszą św. o godz. 9.00 na Placu Farnym.
Wieczorem  o  godz.  19.00  w  Parku  Sybiraków  Koncert  „Jednego  Serca  –  Jednego
Ducha”. W naszej parafii w tym dniu msze św. jak w niedzielę. Nie będzie tylko mszy św.
akademickiej  o  godz.  20.00.  Na procesję  eucharystyczną  ul.  Solidarności  zapraszamy
codziennie po wieczornej mszy Św. (od czwartku Uroczystości Bożego Ciała przez cały
tydzień czyli oktawę tej uroczystości). W szczególny sposób zapraszamy rodziców wraz z
małymi dziećmi; dziewczynkami sypiącymi kwiaty i chłopców do dzwonienia. Dzieci,
które  w  tym roku  przystąpiły  do  Pierwszej  Komunii  Świętej  zapraszamy do  udziału
w procesji w strojach pierwszokomunijnych.

3. Tradycyjnie po Uroczystości Bożego Ciała, w piątek i sobotę, odbędzie się w Rzeszowie
Finał  Festiwalu Wiary. Więcej  informacji  o  tym wydarzeniu znajdziemy na plakatach
i stronie internetowej.

4. W tym tygodniu  przypada  pierwszy piątek  i  sobota  miesiąca.  W piątek  spowiedź  od
godziny 17.15.

5. W pierwszą  sobotę  miesiąca  odwiedzimy  chorych  od  godz.  8.30,  a  przed  mszą  św.
wieczorną  zapraszamy  na  różaniec  wynagradzający  Niepokalanemu  Sercu  NMP
prowadzony przez Róże Żywego Różańca.

6. Do  30  maja  w  zakrystii  trwają  zapisy  kandydatów  do  przyjęcia  Sakramentu
Bierzmowania w przyszłym roku - uczniów z obecnej klasy VII SP i II Gimnazjum.

7. Cotygodniowe spotkania;

 we wtorek o godz. 17.30 próba dziecięcej scholi

 w środę po mszy św. spotkanie Koła Biblijnego

 w sobotę o godz. 11.00 spotkanie ministrantów i lektorów

8. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na spłatę budowlanego długu. Dziękujemy również
Pani Agacie Bacher za przygotowanie dekoracji kwiatowych ołtarza.

9. Dzisiaj przed mszą św. o godz. 9.00 zapraszamy na katechezę dla dorosłych.

10.Rada Osiedla  Piastów zaprasza w sobotę,  2 czerwca na osiedlowy Dzień Dziecka na
boisku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie przy ul. Dominikańskiej. W programie
wiele darmowych atrakcji dla dzieci. Szczegóły na plakacie.

11.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 


