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1. O kilku dni cieszymy się obecnością w naszym kościele Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej
Robotników  -  Solidarności,  którego  odbywająca  się  w  tym  roku  peregrynacja  w
rzeszowskim  regionie  Solidarności  została  zawieszona.  Polecamy  Maryi  w  codziennej
modlitwie sprawy naszej  parafii,  diecezji,  ojczyzny oraz całego Kościoła i  ufamy, że już
niedługo  w  Jasnogórskim  Obrazie  nawiedzać  będzie  nasze  parafialne  wspólnoty,  aby
umacniać,  prowadzić i  wskazywać nam drogę do Boga w tym trudnym czasie.  Historia
Obrazu Matki Bożej Robotników-Solidarności związana jest z Patronem naszej Parafii
bł. ks. Jerzym Popiełuszko. Wydrukowana jest na obrazkach wyłożonych na stoliku  z prasą.

2. 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. 17.30 i 19.00.

3. Przypominamy, że w związku z epidemią ks. biskup ordynariusz  udzielił dyspensy     od  
obowiązku  uczestniczenia  we  Mszy  Świętej  w  niedziele  i  inne  święta  nakazane.
Skorzystanie z dyspensy łączy się z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy Świętej poprzez
środki społecznego przekazu. 

4. W  tym  trudnym  epidemicznym  czasie  w  naszym  kościele  odprawiamy  w  niedzielę
dodatkową Mszę Św. o godz. 14.00,  a w dni powszednie, od godz. 15 tej - Godziny
Miłosierdzia  do  Mszy  Św.  wieczornej  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 tym tygodniu przypada pierwszy czwartek,  piątek i  sobota  miesiąca.  W czwartek,
dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy
w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.  W piątek pragniemy wypełnić prośbę
Pana  Jezusa  o  modlitwę  wynagradzającą  za  grzechy  nasze  i  całego  świata.  Sobota
poświęcona  jest  Niepokalanemu  Sercu  Maryi.  Różaniec  wynagradzający  przed  Mszą
Świętą wieczorną. 

6. W związku z epidemią, z posługą sakramentalną do chorych przyjeżdżamy na wezwanie,
a nie jak dotąd w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

7. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św.

8. Dziękujemy  sprzątającym  nasz  kościół  w  ubiegłym  tygodniu.  W  najbliższą  sobotę
o godz. 8.30 prosimy parafian z ul. Solidarności, blok nr 15 (m. 1-20).

9. Dziękujemy  za  ofiary  składane  dzisiaj  i  wpłacane  na  konto  budowy  kościoła,
przeznaczone na spłatę budowlanego kredytu. Przypominamy, że od środy 1 kwietnia
Msze Św. wieczorem w dni powszednie odprawiamy wg porządku letniego czyli o godz.
18.00. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.

https://popieluszko.rzeszow.pl/2020-03-25_dyspensa
https://popieluszko.rzeszow.pl/2020-03-25_dyspensa
http://www.diecezja.rzeszow.pl/2020/02/plan-peregrynacji-obrazu-matki-bozej-robotnikow-solidarnosci/
http://www.diecezja.rzeszow.pl/2020/02/plan-peregrynacji-obrazu-matki-bozej-robotnikow-solidarnosci/

