
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU

7 kwietnia 2018 r.

1. 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 oraz o godz.
19.00. W najbliższy piątek o godz. 19.00 Droga Krzyżowa o tematyce małżeńskiej prowadzona
przez Krąg Rodzin Domowego Kościoła. Serdecznie zapraszamy.

2. W tym tygodniu na spotkania po wieczornej Mszy św. zapraszamy;
 Koło Biblijne we wtorek.
 Scholę dziecięcą w środę.
 Dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Św. w czwartek.
 Ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 12.30. 

3. W czwartek o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Św. w int. członków Apostolstwa Dobrej 
Śmierci.

4. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. a po Mszy św. o godz. 
9.00 zmiana tajemnic różańcowych.

5. Diecezjalny Dzień Młodzieży w Niedzielę Palmową rozpocznie się o godz. 11.15 przy obelisku
Jana Pawła II w Parku Papieskim. O godz. 12.00 Msza św. w katedrze. 

6. Spowiedź przedświąteczna w naszej  parafii  –  w Wielki  Wtorek,  16 kwietnia,  w godzinach:
10.30 – 12.00 i 16.00 – 19.00 (z pół godzinną przerwą od 17.15 – 17.45).

7. Chorych z przedświąteczną posługą sakramentalną odwiedzimy w Wielki Czwartek od godz.
8.30. Zgłoszenia nowych osób w zakrystii.

8. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu. W najbliższą sobotę  o godz. 8.30
prosimy mieszkańców z ul. Architektów, blok nr 4 (mieszkania 79 - 102).

9. Dzisiaj zbiórka do puszek na kwiaty do Bożego Grobu. Dziękujemy za składne ofiary.

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

11. W ubiegłym miesiącu na budowę  kościoła złożono 26161 zł. Dziękujemy za składane ofiary
i  prosimy wszystkich  o  solidarne i  odpowiedzialne zaangażowanie  w dzieło budowy naszej
świątyni.  Obecnie  dobiega  końca  przygotowanie  konstrukcji  stalowej  dachu  kościoła.
W najbliższym czasie  planowany jest  jej  montaż,  a  następnie  montaż  poszycia  dachu czyli
poszczególnych warstw termo i hydro izolacyjnych. Koszt prac związanych z dachem to prawie
pół miliona zł.  W przyszłym tygodniu składamy ofiary na budowę. Ciągle liczymy także na
strategicznych fundatorów, modlimy się o nich i zapraszamy do udziału w tym Bożym dziele.

12. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu zaprasza na Misterium Męki Pańskiej,
które odbędzie się Niedzielę Palmową o godz. 19.00.

13. Dzisiaj  na terenie Politechniki Rzeszowskiej zorganizowany ostatni dzień akcji rejestracyjnej
potencjalnych dawców szpiku dla 19-letniej Dominiki z Bojanowa. Szczegóły na plakacie.


