
OGŁOSZENIA DUSZPASERSKIE
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

13 października 2019 r.

1. W  sobotę,  19  października  o  godz.  17.00  serdecznie  zapraszamy  na  uroczystości
odpustowe ku czci naszego patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszko, którym przewodniczył
będzie ordynariusz naszej diecezji  J.E. ks. biskup Jan Wątroba. Różaniec w tym dniu
o godz. 16.30.  Naszym duchowym przygotowaniem do tej uroczystości  jest nowenna,
którą odprawiamy codziennie podczas nabożeństwa różańcowego oraz dzisiejsze Słowo
Boże,  za  wygłoszenie  którego  serdecznie  dziękujemy  ks.  Tomaszowi  Ryczkowi,
diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży.

2. Zapraszamy do wspólnotowej modlitwy różańcowej codziennie po wieczornej mszy św.
Jutro  Różaniec  w  intencji  nauczycieli,  wychowawców  i  wszystkich  pracowników
naszych szkół,  którym z okazji  Dnia Edukacji  Narodowej składamy najserdeczniejsze
życzenia.

3. Porządek spotkań duszpasterskich w tym tygodniu jest następujący:
 Koło Biblijne we wtorek.
 Schola dziecięca w środę.
 Ministranci i lektorzy w czwartek.
 Kandydaci do bierzmowania w piątek.
 Schola akademicka w niedzielę o 19.00 

4. Na  stoliku  z  prasą  wyłożone  są  kartki  wypominkowe,  które  można  składać
w  zakrystii  lub  na  tacę.  Prosimy  o  czytelne  wypisywanie  imion  zmarłych,  których
chcemy polecić modlitwie Kościoła. 

5. Przy chrzcielnicy wyłożone są także książki „Wszystko o błogosławionym ks. Jerzym
Popiełuszce” – wydanie specjalne. Możemy je zabrać do swoich domów, a złożone przy
tej okazji dobrowolne ofiary niech będą cegiełkami na budowany przez nas kościół.

6. 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 11 (m. 41-60). 

7. We wtorek, 15 października o godzinie 17.00 na Cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie
odbędzie  się  pogrzeb  Dzieci  Utraconych,  których  ciała  znajdują  się  w  rzeszowskich
szpitalach. W tym samym dniu o godzinie 20.00 w kościele św. Józefa w Rzeszowie na
Staromieściu  odbędzie  się  wieczór  modlitewny  dla  wszystkich,  którzy zmagają  się
z bólem utraty Dziecka.

8. Dzisiaj z racji Dnia Papieskiego, po mszach św. kwesta do puszek na rzecz uzdolnionej
młodzieży pochodzącej  z ubogich rodzin.  Bóg zapłać za ofiarność.  Dziękujemy także
serdecznie za ofiary składane dzisiaj na budowę naszego kościoła.

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


