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1. Zapraszamy  do  wspólnej  modlitwy  w  czasie  nabożeństw  różańcowych  codziennie  po  Mszy
świętej  wieczornej.  Przypominamy,  że  codziennie  w  dni  powszednie  trwamy  na  adoracji
Najświętszego Sakramentu, którą o godz. 16.00 rozpoczynamy Koronką do Bożego Miłosierdzia.

2. W tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca,  dzień modlitwy o powołania  kapłańskie  i
zakonne. Poza tym liturgiczne wspomnienia:

 W poniedziałek - Św. Franciszka z Asyżu
 We wtorek - Św. Faustyny Kowalskiej
 W czwartek Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

3. Porządek spotkań duszpasterskich i formacyjnych w tym tygodniu jest następujący;
 Egzorcyzmowanie  wody,  soli,  oleju  i  świec  oraz  poświęcenie  dewocjonaliów  w

poniedziałek po Mszy świętej wieczornej
 Koło Biblijne we wtorek. 
 Wspólnota formacyjna dla studiującej i pracującej młodzieży w czwartek o godz. 20.00.
 Scholka parafialna „Nutki Popiełuszki” w piątek po różańcu. Zapraszamy wszystkie dzieci

młodsze i starsze, które śpiewały w scholce oraz  wszystkich chętnych, którzy chcieliby
śpiewać  na  Bożą  chwałę.  Zapraszamy  także  muzykujących  rodziców  do  pomocy  w
akompaniamencie.

 Ministranci i lektorzy w sobotę o godz. 10.00.
 Kandydaci do bierzmowania klas ósmych w sobotę o godz. 17.00.
 Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 9.00.
 Schola akademicka w niedzielę o godz. 19.00

 
4. Dzisiaj  (niedziela  3  października)  godz.  15:00  zapraszamy  na  RZESZOWSKĄ  PROCESJĘ

RÓŻAŃCOWĄ,  podczas  której  będziemy  dziękować  za  beatyfikację  Stefana  Kardynała
Wyszyńskiego  oraz  Matki  Elżbiety Róży Czackiej.  Rozpoczęcie  przy  placu Śreniawitów.  Po
procesji  odbędzie  się  u  OO.  Bernardynów  Msza  Święta  rozpoczynająca  obchody  Dnia
Papieskiego w naszej diecezji. W następną niedzielę zbiórka do puszek na stypendystów fundacji
św. Jana Pawła II.

5. „Radość ewangeliczna w duchowości kapłańskiej według Józefa Ratzingera/Benedykta XVI”- To
tytuł pracy doktorskiej, którą w ubiegłym tygodniu nasz wikariusz ks. Tomasz Kołodziej obronił
na KUL, uzyskując tym samym stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii
duchowości.  Serdecznie gratulujemy ks. Tomaszowi i życzymy, aby przez jego posługę  Duch
Święty obficie udzielał tego daru ewangelicznej radości naszej wspólnocie parafialnej.

6. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół i kaplicę w ubiegłym tygodniu. W najbliższy piątek po
Mszy świętej wieczornej prosimy parafian z ul. Architektów, blok nr 14 (m.1-20).

7. W ubiegłym  miesiącu na budowę naszego kościoła złożono 25623 zł. oraz ufundowano jeden
moduł  maryjnego  witraża (zostało  jeszcze  5).  Dziękujemy  serdecznie  zaangażowanym  w
budowę naszej świątyni i wszystkim przypominamy, że w przyszłą niedzielę składamy ofiary na
ten  cel.  Wszystkich  ofiarodawców i  budowniczych  codziennie  polecamy Bogu  w  modlitwie
Kościoła,   a  każdego  19-go  dnia  miesiąca  sprawujemy w ich  int.  Mszę  świętą.  Wszystkim
życzymy dobrej niedzieli. Niech Wam Bóg błogosławi.

https://popieluszko.rzeszow.pl/budowa_kosciola-zakup_witraze_maryjne

