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1. Dzisiaj ostatni dzień naszych rekolekcji wielkopostnych, które mają nam pomóc  przeżyć
Wielki  Post  w  postawie  nawrócenia  i  zadośćuczynienia  za  nasze  grzechy.  Niech  nam
w tym także pomagają nabożeństwa wielkopostne; Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.15.
oraz Droga Krzyżowa w piątki  o  godz.  16.30 i  19.00.  Zapraszamy do licznego udziału.
Serdecznie dziękujemy ks. prof.  Mirosławowi Kalinowskiemu za poprowadzenie naszych
parafialnych  rekolekcji  wielkopostnych,  które  były  dla  nas  ważnym czasem  osobistego
nawracania  się  do  Boga  i  przygotowania  do  przeżycia  Świętego  Triduum  Paschalnego.
Życzymy ks.  Profesorowi  obfitości  łask  Bożych  w  pracy  naukowej  oraz  samarytańskiej
posłudze miłosierdzia, którą prowadzi w hospicjum i zapewniamy o naszej modlitwie.

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

3. W tym tygodniu na spotkania zapraszamy:
 Dziecięcą scholę w środę.
 Wspólnotę formacyjną dla dorosłej młodzieży w czwartek o godz. 20.00.
 Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę po mszy św. o godz. 9.00.
 Scholę akademicka w niedzielę o godz. 19.00

4. Dziękujemy młodzieży za przygotowanie dekoracji wielkopostnej ołtarza. Dziękujemy także
sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu.  W najbliższą sobotę o godz. 8.30 prosimy
parafian z ul. Solidarności, blok nr 7 (mieszkania 1-40).

5. Na stoliku po prawej stronie ołtarza wyłożone są skarbonki Jałmużny Wielkopostnej oraz
baranki wielkanocne, z których dochód przeznaczony jest na dzieła miłosierdzia prowadzone
przez  Caritas  naszej  diecezji.  Skarbonki  jak  co  roku  składamy  w  darze  w  Niedzielę
Miłosierdzia Bożego.

6. W ubiegłym miesiącu na budowę kościoła złożono 45716 zł. (w tym zakup dwóch kolejnych
okien przez Rzeszowski Region Solidarności i indywidualnego ofiarodawcę).  Dziękujemy
bardzo  serdecznie  wszystkim  za  zaangażowanie  w  tę  Bożą  sprawę  budowy  świątyni  i
przypominamy,  że  w  przyszłą  niedzielę  składamy  ofiary  na  ten  cel.  Bardzo  prosimy  i
apelujemy do wszystkich o solidarne i  odpowiedzialne zaangażowanie w to Boże dzieło.
Wtedy  także  doświadczymy,  że  kiedy  przykładam  rękę  do  Bożych  spraw,  wtedy  ON
przykłada swoją do moich i widzę jak Jego dobroć jest większa niż moje oczekiwania.

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

8. Obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny na czele z księdzem biskupem Kazimierzem
Górnym składamy  serdeczne  życzenia  zdrowia,  potrzebnych  łask  oraz  błogosławieństwa
Bożego przez wstawiennictwo świętych patronów. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli  i
całego tygodnia. Niech Wam Bóg błogosławi.


