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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

29 maja 2022 r.

1. W czwartek o godz. 17.50 przywitamy w naszej parafii peregrynującą w diecezji figurę
Matki  Bożej  Fatimskiej.  O  godz.  18.00  Msza  Święta  a  następnie  nabożeństwo
czerwcowe  oraz  adoracja  Najświętszego  Sakramentu  i  czuwanie  wraz  z  Maryją
zakończone Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. 

2. W piątek po Mszy świętej porannej od godz. 7.30 całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu i indywidualna modlitwa przy figurze Matki Bożej. Po Mszy świętej o godz.
18.00 przekażemy figurę Matki Bożej do parafii garnizonowej w Rzeszowie.

3. W trakcie peregrynacji będziemy rozważać  tajemnice różańcowe: w czwartek o godz.
19.30  tajemnice  radosne,  w  piątek:  o  godz.  9.00  tajemnice  światła,  o  godz.  12.00
tajemnice bolesne i  o godz. 17.00 tajemnice chwalebne. Zachęcamy i zapraszamy do
licznego udziału w tym szczególnym czasie łaski nawiedzenia naszej parafii przez Matkę
Bożą  Fatimską.  Szczegółowy  plan  peregrynacji wywieszony  jest  na  plakatach  oraz
stronie internetowej parafii.

4. We  wtorek  (31  maja)  przypada  święto  Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi  Panny i
zakończenie nabożeństw majowych. 

5. Przez cały czerwiec zapraszamy na  nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa
przed Mszą świętą wieczorną. Trwamy także w Nowennie przed Uroczystością Zesłania
Ducha Świętego, którą odmawiamy także przed Mszą świętą wieczorną. 

6. W tym tygodniu przypada  pierwszy czwartek,  piątek i  sobota  miesiąca.  Spowiedź w
piątek od godz. 17.00. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę od godz.
8.30.

7. W  pierwszą  sobotę  o  godz.  17.00  zapraszamy  na  wynagradzające  nabożeństwo
pierwszej soboty, różaniec oraz nabożeństwo czerwcowe. O godz. 18.00 Msza Święta
Wigilii Zesłania Ducha Świętego.

8. Codziennie  w dni  powszednie  godzinę  przed Mszą  świętą  wieczorną  zapraszamy na
adorację  Najświętszego  Sakramentu,  którą  rozpoczynamy  Koronką  do  Bożego
Miłosierdzia w int. pokoju na świecie i zakończenia wojny w Ukrainie.

9. Spotkania duszpasterskie i formacyjne w tym tygodniu wg. ustalonego porządku.
10. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu. W najbliższy piątek do

sprzątania  po  Mszy  świętej  wieczornej  prosimy  parafian  z  ul.  Solidarności
(blok nr 9 m. 1-20).

11. Dziękujemy  z  ofiary  składane  dziś  na  spłatę  budowlanego  kredytu.  Wszystkim
życzymy dobrej  niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.
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