
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

22 marca 2020 r.

1. Nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej w tym tygodniu: W niedzielę Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym o godz. 16.15. W piątek Droga Krzyżowa: o godz. 16.30
i 19.00.

2. W  środę  25  marca  przypada  Uroczystość  Zwiastowania  Pańskiego,  z  którą
związany  jest  Dzień  Świętości  Życia  i  Duchowej  Adopcji  Dziecka  Poczętego.
Zachęcamy  do  obrony  życia  poczętego  poprzez  duchową  adopcję.  Uroczyste
podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej
wieczornej.

3. Przypominamy że w celu zapewnienia optymalnych warunków w obecnym czasie,
w niedzielę odprawiamy dodatkową Mszę Św. o godz. 14.00, bowiem Msza Święta
nie  jest  jednym  z  wielu  nabożeństw  ale  jest  powtórzeniem  i  uobecnieniem
Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa. Udzielona przez Księdza Biskupa dyspensa
od  udziału  w  niedzielnej  Mszy  Św.  nie  oznacza  zakazu  w niej  uczestniczenia,
a  takie  wrażenie  można  było  odnieść  w ubiegłą  niedzielę,  kiedy na wszystkich
siedmiu Mszach Św. razem uczestniczyło 54 osoby. 

4. W dni  powszednie,  od  godz.  15  tej  czyli  Godziny  Miłosierdzia  do  Mszy  Św.
wieczornej  w  naszym  kościele   wystawiony  jest  Najświętszy  Sakrament
i możliwość prywatnej modlitwy oraz adoracji. Jest to także czas na skorzystanie
z sakramentu pokuty, ponieważ w tym roku dekanalne spowiedzi przedświąteczne
nie będą organizowane.

5. W  przyszłą  niedzielę  przed  Mszą  Św.  o  godz.  9.00  katecheza  dla  dorosłych,
a taca na spłatę budowlanego kredytu. 

6. Duszpasterstwo  Młodzieży  Diecezji  Rzeszowskiej  wraz  z  TVP  oddział
w Rzeszowie zapraszają na serię „Rekolekcji Wielkopostnych” na antenie telewizji
regionalnej  TVP3 Rzeszów. Rekolekcje rozpoczną się  w poniedziałek 23 marca
2020 r.  Poszczególne odcinki będzie można obejrzeć od poniedziałku do piątku
o godz. 17:50. Jeden z odcinków poprowadzi Ks. Marcin .

7. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu.  W najbliższą sobotę
o godz. 8.30 prosimy parafian z ul. Solidarności, blok nr 13 (m. 1-36).

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

9. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.


