
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
33. NIEDZIELA ZWYKŁA

17 listopada 2019 r.

1. We wtorek, 19 listopada o godz. 17.00 nowenna do bł. ks. Jerzego Popiełuszki  z uczczeniem Jego
relikwii  oraz z  modlitwą  o dar  potomstwa i  modlitwą  o błogosławieństwo dla  matek  oczekujących
dzieci.  Każdego  19-go dnia  miesiąca  sprawujemy także  mszę  św.  w int.  budowy naszego kościoła
polecając  Bogu  wszystkich  budowniczych  i  ofiarodawców.  Zapraszamy  i  zachęcamy  do  licznego
udziału.

2. Dzisiaj  dzień otwarty w naszej  budowanej  świątyni.  Nie ma już rusztowań więc możemy stanąć w
środku i poczuć wewnętrzną architekturę kościoła. Wejście do kościoła od lewej strony kaplicy. Trwają
jeszcze prace przy dachu ale już musimy myśleć o oknach, ponieważ ptactwo także ma swoje plany na
budowę  gniazd  pod  akustycznym  tynkiem  sklepienia.  Na  stronie  internetowej  parafii  prezentujemy
poszczególne  okna  ufając,  że  znajdą  się  darczyńcy. Przypominamy  także,  że  w  przyszłą  niedzielę
składamy ofiary na spłatę budowlanego kredytu.

 

3. Porządek spotkań duszpasterskich w tym tygodniu jest następujący;

 Koło Biblijne we wtorek. 
 Schola dziecięca w środę.
 Kandydaci do bierzmowania w piątek.
 Ministranci i lektorzy w sobotę o godz. 10.00.
 Katecheza dla dorosłych w niedzielę przed mszą św. o godz. 9.00.
 Schola akademicka w niedzielę o 19.00

4. Przypominamy,  że  przy  naszej  parafii  zawiązała  się  wspólnota  formacyjna  dla  starszej  młodzieży
i studentów. Celem wspólnoty jest modlitwa, wspólne przeżywanie liturgii, poruszanie interesujących
tematów i ciekawe spędzanie czasu w gronie wartościowych ludzi. Gorąco zapraszamy dorosłą młodzież
uczącą się lub pracującą na spotkanie w tym tygodniu we wtorek o godz. 20.00 w salce przy zakrystii.

5. 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 12 (m. 21-41). 

6. Dzisiaj  do  przy  wyjściu  z   kościoła  ofiarą  puszek możemy pomóc prześladowanym chrześcijanom.
Dziękujemy za składane ofiary.

7. Dla pogłębienia wiary i wiedzy religijnej zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
8. Przypominamy, że w środę 20 listopada br. w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Matuszczaka o godz.

18.00 odbędą się wybory rady naszego osiedla. Ważność tych wyborów zależy od frekwencji. Musi być
minimum 100 osób.

9. „ZOZ  nr 2 w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne, profilaktyczne badania mammograficzne. Na badania
mogą się zarejestrować Panie w wieku 50-69 lat,  które nie badały się w ciągu ostatnich dwóch lat.
Rejestracja odbywa się w Pracowni Mammograficznej przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie lub telefonicznie
(17 86 13 605).  Więcej informacji na plakacie i stronie www.rakazdrowie.pl 

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 zaprasza dzieci od 6 roku życia do udziału w próbach dziecięcego
Zespołu Pieśni i Tańca RUDKI. Najbliższa próba we wtorek o godz. 15.15.

11. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia. Niech wam Bóg błogosławi.

https://popieluszko.rzeszow.pl/budowa_kosciola-zakup_okien
https://popieluszko.rzeszow.pl/budowa_kosciola-zakup_okien

