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1. We wtorek o godz. 17.00 zapraszamy na comiesięczną nowennę do naszego Patrona bł.
ks. Jerzego Popiełuszki z modlitwą o dar potomstwa i modlitwą o błogosławieństwo dla
matek oczekujących dzieci.  Każdego 19-go dnia miesiąca sprawujemy Mszę Świętą w
int. budowy naszego kościoła polecając Bogu wszystkich budowniczych i ofiarodawców.
W tym dniu przypada liturgiczna Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, głównego
Patrona Diecezji Rzeszowskiej. Modlić więc się będziemy także za naszą diecezję.

2. Niedziela  24  stycznia  została  ogłoszona  w  polskim  kościele  „Dniem  solidarności  z
Chorwacją”.  Obok  modlitwy  odbędzie  się  zbiórka  do  puszek  na  poszkodowanych  w
trzęsieniu ziemi.

3. W  przyszłą  niedzielę  będziemy  gościć  w  naszej  parafii  Pana  Marka  Kędziorka,
świeckiego promotora kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który poprzez słowo świadectwa
przybliży nam osobę i nauczanie Męczennika naszych czasów. Przez cały dzień będzie
można obejrzeć w naszym kościele przejmującą wystawę o ks. Jerzym. Będzie można
także nabyć komplet płyt z oryginalnym nagraniem jego kazań.

4. Dziękujemy sprzątającym nasz  kościół  w ubiegłym tygodniu.  W najbliższy piątek po
Mszy Świętej wieczornej prosimy parafian  z ul. Architektów, blok nr 4 (mieszkania 21-
40).

5. Zachęcamy dni powszednie do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu, którą w
kaplicy rozpoczynamy o godz. 16.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia w int. ochrony
naszego zdrowia i ustania epidemii.

6. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Zdrowia i Designu przy ul. Architektów 18U/1 informuje,
o  naborze  w  formie  zaocznej  i  stacjonarnej  oraz  bezpłatnej  na  kierunki;  opiekun
medyczny,  technik  masażysta,  asystentka  stomatologiczna,  technik  sterylizacji
medycznej.  Warunkiem  jest  ukończenie  szkoły  średniej.  Nabór  do  końca  stycznia.
Szczegóły na plakacie.

7. Solenizantom  tego  tygodnia  i  ostatnich  dni  na  czele  z  ks.  Pawłem  Romanowskim
życzymy wielu łask Bożych i codziennej opieki swoich Świętych Patronów. Wszystkim
życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia. Niech wam Pan Bóg błogosławi.

8. W minionym tygodniu w wieku 88 lat zmarł nasz parafianin śp. Stanisław Fąfara z ul.
Architektów. Polećmy śp. Stanisława Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek ….


