
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

31 marca 2019 r.

1. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na spłatę budowlanego kredytu.

2. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej: W niedzielę Gorzkie
Żale  z kazaniem pasyjnym o godz.  16.15.  W piątek Droga Krzyżowa: o godz.  17.30
i 19.00. 

3. Od  jutra,  1  kwietnia  Msza  św.  wieczorna  w  dni  powszednie  wg  porządku  letniego,
o godz. 18.00. Wsłuchując się w Wasze głosy podczas wizyty duszpasterskiej, od jutra
w dni powszednie oprócz Mszy Św. wieczornej będzie także  Msza Św. poranna, o godz.
7.00. Serdecznie zapraszamy.

4. W  tym  tygodniu  przypada  pierwszy  czwartek,  piątek  i  sobota  miesiąca.  Spowiedź
w piątek od  godz. 17.15, a w sobotę przed Mszą św. wieczorną różaniec wynagradzający
Niepokalanemu Sercu Maryi prowadzony przez Róże Żywego Różańca. 

5. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę od godz. 8.30.
 

6. W tym tygodniu na spotkania zapraszamy;

 Koło Biblijne we wtorek.
 Parafialny Zespół Caritas we wtorek.
 Scholę dziecięcą w środę.
 Ministrantów i lektorów w czwartek. 
 Młodzież  przygotowującą  się  do  sakramentu  bierzmowania  w  poniedziałek

i piątek wg podziału na grupy.

7. Od  jutra  do  środy  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  nr  8  odbędą  się  rekolekcje
wielkopostne, które poprowadzi ks. Paweł Smoleń z Parafii Św. Barbary w Ropczycach.

8. Uroczystość  przyjęcia  Sakramentu  Bierzmowania  kandydatom  z  naszego  dekanatu
odbędzie się w sobotę, 6 kwietnia w Parafii Św. Judy Tadeusza o godz. 11.00.

9. Dziękujemy  sprzątającym  nasz  kościół  w  ubiegłym  tygodniu.  W  najbliższą  sobotę
o godz. 8.30 prosimy mieszkańców z ul. Architektów, blok nr  4 (mieszkania 51-78).

10.Dla pogłębienia wiary i wiedzy religijnej zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

11.DD TABOR w Rzeszowie zaprasza na wielkopostne rekolekcje: "Jak pokonywać własne
lęki?", w dniach 5-7 kwietnia 2019 r. Ćwiczenia duchowe poprowadzi o. Józef Augustyn
SJ – polski jezuita, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy.

12.W przyszłą niedzielę, 7 kwietnia od godz. 9-15 na terenie Politechniki Rzeszowskiej będą
odbywały się dni rejestracji potencjalnych Dawców szpiku. Szczegóły na plakacie.


