
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

16  września 2018 r.

1. Dziś niedziela środków społecznego przekazu,  modlimy się za pracowników mediów,
materialnie spieramy radio diecezjalne. Zbiórka do puszek jest dzisiaj przeznaczona na
potrzeby Katolickiego Radia VIA.

2. W tym tygodniu w liturgii  przypada:  we wtorek święto św. Stanisława Kostki,  Patrona
Polski, w piątek święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. We wtorek, w święto św.
Stanisława Kostki,  patrona  Polski  i  patrona  młodzieży zapraszamy szczególnie  dzieci
młodzież  na  mszę  św.  o  godzinie  18.00,  aby  wyprosić  Boże  błogosławieństwo  na
początek roku szkolnego i opiekę w ciągu roku.

3. W  środę,  19  września  zapraszamy  na  comiesięczną  nowennę  do  bł.  ks.  Jerzego
Popiełuszki połączoną z uczczeniem Jego relikwii. Każdego 19-go dnia miesiąca msza
św. ofiarowana jest w int. budowy naszego kościoła i wszystkich ofiarodawców. Kartki
wypisanymi  intencjami  na  nowennę  składamy  w  skrzynce  nad  prasą  przy  wyjściu
z kościoła lub w zakrystii. Po nowennie konferencja organizowana przez Duszpasterstwo
Ludzi  Pracy.  W  środę  naszym  gościem  będzie  Pan  Zbigniew  Branach  autor  wielu
wybitnych książek poświęconych czasom PRL i zabójstwom księży.  Temat konferencji
bardzo ciekawy: Operacja kryptonim "Papież" a operacja kryptonim "Popiel". Serdecznie
zapraszamy.

4. Zapraszamy wszystkie dzieci śpiewające w naszej z scholi oraz te które chcą dołączyć do
tej grupy na spotkanie w środę o godzinie 17:15.

5. Spotkanie koła biblijnego w środę po Mszy św. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

6. Młodzież  przygotowującą  się  do  przyjęcia  sakramentu  bierzmowania  zapraszamy  na
mszę św. i spotkanie formacyjne w piątek.

7. Spotkanie  ministrantów i  lektorów oraz  nowych  kandydatów do  służby  przy  Ołtarzu
Pańskim w sobotę o godz. 10:00. 

8. W najbliższą niedzielę 23 września zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do
przyjęcia I Komunii św. na Mszę św. o godz. 10:30 a po niej na pierwsze spotkanie. Do
tego  też  dnia  trwają  jeszcze  zapisy  do  przyjęcia  I  Komunii  św.  w  naszej  parafii
w bieżącym roku szkolnym. 

9. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu. W tym tygodniu prosimy
mieszkańców ul. Zawiszy Czarnego nr 10 do 12c.

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

11.Dla pogłębienia wiary i wiedzy zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

12.W ubiegłym tygodniu zmarła nasza parafianka śp. Rozalia Bać.  Polecamy ją Bożemu
Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek...

https://popieluszko.rzeszow.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/1536325458-plakat_duszpasterstwo_2018-09.pdf

