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1. W myśl za dzisiejszym listem zachęcamy do podjęcia abstynencji. Możemy złożyć
także swoją deklaracje trzeźwości. Druki z przyrzeczeniem abstynencji wyłożone
są na stolikach z prasą.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

3. W piątek spowiedź od godz. 17.15. 

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

5. W pierwszą sobotę miesiąca przed mszą św. wieczorną  różaniec wynagradzający
Niepokalanemu Sercu Maryi prowadzony przez Róże Żywego Różańca.

6. W  czwartek  1  sierpnia  obchodzimy  75.  rocznicę  wybuchu  Powstania
Warszawskiego. Dobremu i Miłosiernemu Bogu polecamy w naszych modlitwach
tych, którzy swoje życie oddali za Ojczyznę.

7. W niedzielę, 4 sierpnia br. wyruszy 42. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną
Górę. Msza św. na rozpoczęcie przy rzeszowskiej farze o godz. 6.30. Zapraszamy
do udziału i duchowego towarzyszenia pielgrzymom.

8. Dzisiaj swoją wakacyjną posługę duszpasterską na naszej wspólnocie parafialnej
kończy ks. Bartłomiej Ołyniec. Bardzo dziękujemy ks. Bartłomiejowi za gorliwość
i zaangażowanie w posłudze słowa, konfesjonału i kancelarii. Teraz ks. Bartłomiej
wyjeżdża na kurs nauki języka migowego, a od września rozpoczyna posługę w
Parafii Św. Józefa w Sękowej.  Życzymy, by w nowej i zarazem pierwszej parafii
Bóg błogosławił księdzu, a Matka Najświętsza wypraszała wszelkie potrzebne łaski
do owocnej pracy duszpasterskiej. Szczęść Boże!

9. 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 8 (m. 1-21).

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

11. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na spłatę budowlanego kredytu i bardzo
prosimy,  aby  kto  może  w  najbliższą  sobotę  o  godz.  9.00  wziął  udział
w porządkowaniu wnętrza budowanego przez nas kościoła. Pracy dla 5 osób jest
maksymalnie na dwie godziny. Łopaty i worki na śmieci będą zabezpieczone. 


