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1. Od  czwartku  1  października  w  dni  powszednie  msze  św.  odprawiamy wg  jesienno-
zimowego porządku o godz. 17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do
Bożego Miłosierdzia od godz. 16.00. Od października wraca także niedzielna msza św.
akademicka o godz. 20.00.

2. Październik  to  miesiąc  modlitwy  różańcowej.  Zachęcamy  wszystkich  do  odmawiania
różańca, aby rozważać tajemnice życia Jezusa i Matki Najświętszej. Rodziców prosimy o
przypominanie dzieciom i zachęcanie ich własnym przykładem do tej pięknej praktyki
odmawiania  różańca  w kościele.  Dzieci  tradycyjnie  podczas  nabożeństw  otrzymywać
będą  różańcowe  pomoce  duszpasterskie.  Tych,  którzy  nie  mogą  uczestniczyć  w
modlitwie  wspólnotowej,  zachęcamy  do  odmawiania  różańca  w  rodzinie  lub
indywidualnie. Informujemy,  że  pod zwykłymi  warunkami za  udział  w nabożeństwie
różańcowym  -  można  zyskać  odpust  zupełny.  Nabożeństwa  różańcowe  w  naszym
kościele w dni powszednie odbywać się będą przed mszą św. wieczorną, a w niedzielę po
mszy św. o godz. 17.00.

3. W  czwartek  podczas  rozpoczęcia  nabożeństw  różańcowych  będzie  poświęcenie
różańców dla  dzieci  przygotowujących  się  do  I  Komunii  Św.  Zapraszamy  dzieci  z
rodzicami. 

4. W tym tygodniu w liturgii Kościoła we wtorek święto Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela  i  Rafała.  Ponadto  pierwszy czwartek,  piątek  i  sobota  miesiąca.  W pierwszy
piątek  spowiedź  od  godz.  16.30,  a  odwiedziny  chorych  z  posługą  duszpasterską
w sobotę od godz. 8.30.

5. W tym tygodniu na spotkania zapraszamy:
 Kandydatów do bierzmowania w poniedziałek.
 Koło Biblijne we wtorek. 

 Wspólnotę formacyjną dla studiującej i pracującej młodzieży w czwartek o godz.
20.00

 Scholę dziecięcą w piątek.
 Ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 9.00.
 Scholę akademicką w niedzielę o 19.30

 
6. Dziękujemy Pani Agacie Bacher za przygotowanie dekoracji  kwiatowych ołtarza oraz

sprzątającym  nasz  kościół  w  ubiegłym  tygodniu.  W  najbliższy  piątek  po  mszy  św.
wieczornej prosimy parafian z ul. Rymanowska, blok nr 37 (m. 1 - 18). 

7. Zachęcamy  do  lektury  prasy  katolickiej  i  koncertu  zespołu  „Siewcy  Lednicy”,  który
odbędzie się w sobotę 3 października w kościele Św. Rodziny w Rzeszowie o godz. 20.00

8. Dziękujemy  za  ofiary  składane  dzisiaj  na  spłatę  budowlanego  kredytu.  Wszystkim
życzymy dobrej rodzinnej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.


