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1. Jutro Poniedziałek Wielkanocy – Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00,
14.00, 17.00 i 20.00.

2. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po Mszy świętej o godz. 9.00 zmiana
tajemnic różańcowych. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.  Podczas
każdej  Mszy  świętej  obok  ołtarza  będzie  można  złożyć  skarbonki  jałmużny
wielkopostnej. 

3. Nowenna do Bożego Miłosierdzia w dni powszednie przed Mszą świętą wieczorną
o  godz.  18.00.  Godzinę  przed  Mszą  świętą  wieczorną  możliwość  prywatnej
modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Przypominamy, że od
kwietnia Msze święte w dni powszednie sprawowane są wg czasu letniego a więc o
godz. 18.00.

4. We wtorek po Mszy świętej wieczornej spotkanie Koła Biblijnego. W czwartek o
godz. 18.00 Msza święta Apostolstwa Dobrej Śmierci, a o godz. 20.00 spotkanie
duszpasterskie  dla  młodzieży.  W sobotę  o  godz.  9.30  spotkanie  ministrantów i
lektorów.

5. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia
tajemnic naszej wiary w pięknie liturgii Triduum Paschalnego: Liturgicznej Służbie
Ołtarza z ks. Nikodemem, akademickiej scholi i młodzieży z naszej duszpasterskiej
grupy,   Panom  organiście  i   kościelnemu.  Tym,  którzy  zaangażowali  się  w
przygotowanie Bożego Grobu i dekoracji wielkanocnej z Panią Agatą Bacher na
czele. Dziękujemy także za złożone ofiary na wystrój Bożego Grobu. Bóg zapłać
wszystkim!

6. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu. W najbliższy piątek
po  Mszy  świętej  wieczornej  prosimy  parafian  z  ul.  Architektów,  blok  nr  5
(mieszkania 61-80).

7. W ubiegłym miesiącu na budowę kościoła złożono 24549 zł. oraz ufundowano trzy
moduły  witraża.  Z  czterdziestu  modułów  maryjnego  witraża zostało  jeszcze
dwadzieścia  cztery.  Dziękujemy serdecznie  za  ofiarność.  Stale  modlimy się   za
ofiarodawców oraz o zaangażowanie w budowę kościoła całej  naszej  wspólnoty
parafialnej i  przypominamy, że w przyszłą niedzielę składamy ofiary na ten cel.

8. Wszystkim życzymy błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Niech świętowanie
dnia zmartwychwstania w naszych domach upływa w zdrowiu i radości. Chrystus
Zmartwychwstał! 

https://popieluszko.rzeszow.pl/budowa_kosciola-zakup_witraze_maryjne?pay_status=ok#witraz

