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I NIEDZIELA ADWENTU

1 grudnia 2019 r.

1. Dzisiaj rozpoczyna się adwent, a wraz z nim nowy rok liturgiczny. Przez cały adwent w dni powszednie o godz.
17.00 zapraszamy na roraty. Dzieci otrzymają jutro adwentowe plansze oraz każdego dnia specjalne naklejki.
Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w „roratach".

2. Na znak więzi wieczerzy wigilijnej ze stołem eucharystycznym dzisiaj po mszy św. o godz. 7.00 zostaną (zostały)
pobłogosławione  opłatki,  które  obok  świec  Wigilijnego  Dzieła  Pomocy  Dzieciom  „Caritas”  są  do  nabycia
w zakrystii lub przy chrzcielnicy. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od 16.15.  Chorych
z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę od godz.  8.30, a na różaniec wynagradzający Niepokalanemu
Sercu Maryi prowadzony przez członków żywego różańca zapraszamy przed wieczorną mszą św.

4. Odpowiadając na prośbę parafian w każdy pierwszy piątek miesiąca sprawować będziemy mszę św. za zmarłych
polecanych w naszych parafialnych wypominkach.  Stypendium tej  mszy św.  będzie stanowiła  ofiara  złożona
w tym dniu na tacę.

5. W tym roku Św. Mikołaj rozpoczyna spotkania z dziećmi od naszej parafii dlatego już w czwartek, 5 grudnia
zapraszamy wszystkie dzieci  na roraty o godz. 17.00, po których odbędzie się spotkanie z oczekiwanym gościem.
Rodziców, którzy mają „specjalną korespondencję” dla św. Mikołaja prosimy o kontakt z jego biurem w zakrystii.

6. W niedzielę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Na Mszy św. o godz. 17.00 poświęcimy medaliki dla
dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Św. Zapraszamy dzieci z rodzicami. Odbędzie się
także  uroczyste  przyrzeczenie  Duchowej  Adopcji  Dziecka  Poczętego.  Zachęcamy do  podjęcia  zobowiązania
modlitewnego w tej intencji. Po mszy św. o godz. 12.00 - w GODZINIE ŁASKI dla całego świata – odmówimy
akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi.

7. Caritas Parafialna organizuje pomoc przedświąteczną dla najuboższych rodzin. Można to uczynić  zabierając ze
stolika z prasą tzw. torbę miłosierdzia. Po napełnieniu jej darami (trwała żywność, środki czystości) składamy ją
w zakrystii nie później niż do 16 grudnia.

8. Porządek spotkań duszpasterskich w tym tygodniu jest następujący;
 Schola dziecięca w środę.

 Wspólnota formacyjna dla dorosłej młodzieży w czwartek o godz. 20.00.
 Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę po mszy św. o 9.00.
 Schola akademicka w niedzielę o 19.00

9. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu. W najbliższą sobotę  o godz. 8.30 prosimy parafian
z ul. Architektów, blok nr 13 (m. 1 - 30).  Dziękujemy także Pani Agacie Bacher za przygotowanie dekoracji
adwentowej ołtarza.

10. Od poniedziałku 2 grudnia, rozpocznie się wizyta duszpasterska rodzin naszej parafii czyli tzw. „kolęda”. Kapłan
przychodzi  do nas w imię Chrystusa i  z  Jego błogosławieństwem. W dni robocze duszpasterskie odwiedziny
zaczynają się o godz. 17.45, a w sobotę o godz. 10.30. Rozpoczynamy od ul.  Architektów. W tym tygodniu
odwiedzimy mieszkańców bloków nr  1,3,4  i  5.   Szczegółowy plan kolędy podany jest  na  tablicy  ogłoszeń
i stronie internetowej parafii.

11. W  ubiegłym  miesiącu  na  budowę  kościoła  złożono  130.941  zł.  Dziękujemy  serdecznie  za  ofiarność
i   przypominamy, że w przyszłą niedzielę składamy ofiary na ten cel. Zachęcamy także do  zakupu okien do
naszego kościoła. Dotąd z 28 okien, zakupionych zostało 12. Potwierdzenie wpłat na budowę kościoła za rok
2019 przekażemy każdemu podczas wizyty duszpasterskiej. Kończy się rok podatkowy dlatego przypominamy o
przysługujących nam ulgach podatkowych; na budowę kościoła osoba fizyczna może odpisać 6%, a osoba prawna
10% od  rocznego  dochodu.  Na  stronie  internetowej  naszej  parafii  obok konta  budowy kościoła  podana  jest
podstawa prawna darowizn na cele kultu religijnego a więc np. na budowę kościoła. 

12.Zachęcamy lektury prasy katolickiej i życzymy wszystkim dobrej niedzieli. Niech Wam Bóg błogosławi.

https://popieluszko.rzeszow.pl/budowa#darowizny
https://popieluszko.rzeszow.pl/wizyta_duszpasterska
https://popieluszko.rzeszow.pl/budowa_kosciola-zakup_okien
https://popieluszko.rzeszow.pl/budowa_kosciola-zakup_okien

