
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA ZWYKŁA

26 stycznia 2020 r.

1. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na spłatę budowlanego kredytu.

2. W tym tygodniu kończymy wizytę duszpasterską. W poniedziałek  odwiedzimy parafian
z ul. Solidarności, Przemysłowej i Boya-Żeleńskiego. Szczegółowy plan kolędy podany
jest  na  tablicy  ogłoszeń  i  stronie  internetowej  parafii.  Kto  nie  mógł  w  kalendarzu
kolędowym  uczestniczyć  w  duszpasterskiej  wizycie,   a  ma  takie  życzenie  może  się
umówić  w  zakrystii  bądź  telefonicznie  do  końca  tego  tygodnia. Dotyczy  to  także
mieszkańców nowych bloków nr  14  i  16  na  ul.  Podgórskiej,  których ze  względu na
niedawny termin oddania mieszkań do użytkowania nie uwzględnialiśmy w tegorocznej
wizycie duszpasterskiej. Jednocześnie informujemy nowych mieszkańców z terenu naszej
parafii,  że  o  przynależności  do  danej  wspólnoty  parafialnej  decyduje  miejsce
zamieszkania,  a  nie  zameldowania.  Jeżeli  więc  należą  do  wspólnoty  Kościoła
Katolickiego  w  dowolnym terminie  mogą  i  powinni  w  kancelarii  parafialnej  zgłosić
swoją przynależność do swojej nowej parafii. 

3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Chorych z posługą sakramentalną
odwiedzimy  od  8.30,  a  na  różaniec  wynagradzający  Niepokalanemu  Sercu  Maryi
prowadzony przez Róże Żywego Różańca zapraszamy przed mszą św. wieczorną.

4. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego –  Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego. Poświęcenie gromnic na każdej mszy św. Na mszy św.
o  godz.  17.00  poświęcenie  świec  dzieci  pierwszokomunijnych,  a  następnie  spotkanie
z  rodzicami  w salce  przy  zakrystii.  Taca  zbierana  w tym dniu  przeznaczona  jest  na
zakony kontemplacyjne w naszej diecezji.  

5. Porządek spotkań grup duszpasterskich w tym tygodniu jest następujący; 

 Dziecięca schola w środę po mszy św. wieczornej.

 Wspólnota formacyjna dla dorosłej młodzieży w czwartek o godz. 20.00

 Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 10.00.
 Schola akademicka w niedzielę o 19.00

6. Dziękujemy  sprzątającym  nasz  kościół  w  ubiegłym  tygodniu.  W  najbliższą  sobotę
o godz. 8.30 prosimy mieszkańców z ul. Architektów, blok nr 20 (m. 33-64).

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

8. Wszystkim życzymy dobrej rodzinnej niedzieli i całego tygodnia. Niech wam Pan Bóg
błogosławi.

https://popieluszko.rzeszow.pl/wizyta_duszpasterska

