
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

16 czerwca 2019 r.

1. Zachęcamy  do  udziału  w  nabożeństwach  do  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa
codziennie po mszy św. wieczornej.

2. W środę,  19  czerwca  zapraszamy na  comiesięczną  nowennę  do  bł.  ks.  Jerzego
Popiełuszki połączoną z uczczeniem Jego relikwii. W tym dniu sprawujemy mszę
św.  w  int.  budowy naszego  kościoła  polecając  Bogu  wszystkich  ofiarodawców
i budowniczych. 

3. 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.

4. 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.

5. We wtorek po wieczornej mszy św. zapraszamy na Koło Biblijne.

6. Bardzo  prosimy  Radę  Parafialną  na  spotkanie  dzisiaj  po  wieczornej  mszy  św.
a więc o godz. 17.45. Przepraszamy z góry za tak krótki termin informacji o tym
spotkaniu,  ale  jak  w  domu  rodzinnym  tak  i  parafialny,  bywają  w  życiu  takie
sytuacje. 

7. Trwają zapisy kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w 2020 r. Do
końca czerwca w zakrystii mogą zapisywać się uczniowie obecnych klas VII szkoły
podstawowej lub starsza młodzież, która nie przyjęła jeszcze tego Sakramentu.

8. Dziękujemy Pani Agacie Bacher za przygotowanie dekoracji kwiatowych ołtarza
oraz sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu. W najbliższą sobotę o godz.
8.30 prosimy parafian z ul. Architektów, blok nr 6 (mieszkania 1-20).

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


