
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

5 czerwca 2022 roku.

1. W  przyszłą  niedzielę,  12  czerwca  Uroczystość  Trójcy  Przenajświętszej.  Zgodnie  z
przykazaniem kościelnym do tego czasu powinniśmy wypełnić obowiązek spowiedzi i
Komunii Świętej wielkanocnej. 

2. W liturgii Kościoła w poniedziałek święto Maryi Matki Kościoła, a w czwartek święto
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to dzień modlitwy Kościoła
za jego pasterzy. Będziemy się modlić o powołania kapłańskie i zakonne oraz wierność
w powołaniu dla kapłanów. 

3. Codziennie w dni  powszednie godzinę przed Mszą świętą wieczorną zapraszamy na
adorację  Najświętszego  Sakramentu,  którą  rozpoczynamy  Koronką  do  Bożego
Miłosierdzia w int. pokoju na Ukrainie. Zachęcamy także do udziału w nabożeństwach
czerwcowych codziennie przed Mszą świętą wieczorną.

4. Spotkania  duszpasterskie  i  formacyjne  w  tym  tygodniu  wg.  ustalonego  porządku.
Dodatkowo w poniedziałek - egzorcyzmowanie wody, soli, oleju i świec, w czwartek -
bezpośrednio po Koronce do Bożego Miłosierdzia, Różaniec do Siedmiu Boleści Matki
Bożej oraz Msza święta Apostolstwa Dobrej Śmierci, w sobotę spotkanie kandydatów
do  bierzmowania  a  w  niedzielę  po  Mszy  świętej  o  godz.  9.00  zmiana  tajemnic
różańcowych.

5. W ubiegłym tygodniu nikt nie przyjął zaproszenia do sprzątania kościoła. Pościeraliśmy
więc  kurz  z  ławek,  abyście  nie  ubrudzili  swoich  ubrań.  Dla  każdego  z  nas  jest
oczywiste,  że  co  pewien  czas  należy  posprzątać  swoje  mieszkanie,  choćby  tylko  z
kurzu, który pojawia się niezależnie od nas. Podobnie i kościół wymaga okresowych
porządków.  Do  sprzątania  zapraszamy  co  tydzień  po  20  osób  a  więc  na  porządki
wystarczy poświęcić jedną godzinę.  Takie sprzątanie  wypada średnio raz na półtora
roku. Troska o swoją świątynię jest wyrazem wiary i czci dla domu Bożego. Jako ludzie
wierzący czujcie się odpowiedzialni za dom Boży, który jest  przecież także domem
każdego z nas.  W najbliższy piątek do sprzątania po Mszy świętej wieczornej prosimy
parafian z ul. Solidarności blok nr 9 m. 21-40.

6. W ubiegłym miesiącu na budowę kościoła złożono 22628 zł. oraz indywidualna ofiara
42 tyś. zł na tabernakulum z glorią. Ufundowano także 5 cegiełek  elewacji kościoła i 4
ostatnie  moduły  maryjnego  witraża.  Bardzo  dziękujemy  za  ofiarne  serca
zaangażowanym  w  budowę  tej  Bożej  świątyni.  Codziennie  polecamy  was  Bogu  w
modlitwie Kościoła a każdego 19 dnia miesiąca sprawujemy w waszej int. Mszę świętą.
Stale modlimy się także o otwarcie serc pozostających ciągle obojętnymi na to święte
dzieło. Obecnie trwają prace przy instalacji elektrycznej i sanitarnej kościoła. Czekamy
także  na  darczyńcę,  który  pozwoli  przystąpić  do  prac  przy  elewacji.  W  przyszłą
niedzielę składamy ofiary budowę naszego kościoła  .  

7. Wszystkim życzymy dobrej rodzinnej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.

https://popieluszko.rzeszow.pl/budowa_kosciola-zakup_cegielka_elewacja
https://popieluszko.rzeszow.pl/budowa

