
OGŁOSZENIA DUSZPASERSKIE
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

12 czerwca 2022 r.

1. Dzisiejsza Uroczystość Najświętszej Trójcy kończy okres spowiedzi i Komunii wielkanocnej. 

2. W środę (15 czerwca)  zapraszamy na Mszę Świętą o godz.  18.00 młodzież z  klas  VI Szkoły
Podstawowej  wraz  z  rodzicami  oraz  wszystkich,  którzy  chcą  rozpocząć  dwuletni  cykl
przygotowania  do  sakramentu  bierzmowania. Po  Mszy  Świętej  odbędzie  się  spotkanie
organizacyjne.

3. W  czwartek  Uroczystość  Najświętszego  Ciała  i  Krwi  Pańskiej.  Porządek  Mszy  świętych  jak
w niedzielę.  Centralna procesja eucharystyczna ulicami miasta rozpocznie się Mszą świętą o godz.
9.00 na Placu Farnym.  Na procesję eucharystyczną w naszej parafii  zapraszamy codziennie po
wieczornej Mszy świętej (od czwartku Uroczystości Bożego Ciała przez cały tydzień, czyli oktawę
tej  uroczystości).  W  szczególny  sposób  zapraszamy  rodziców  wraz  z  małymi  dziećmi;
dziewczynkami sypiącymi kwiaty i chłopców do dzwonienia. Dzieci, które w tym roku przystąpiły
do Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy do udziału w procesji w strojach pierwszokomunijnych.

4. W  Boże  Ciało  o  godz.  19.00  odbędzie  się  koncert  Jednego  Serca  Jednego  Ducha w  Parku
Sybiraków na osiedlu Baranówka w Rzeszowie.

5. W  sobotę  (18  czerwca)  wyjazd  na  pielgrzymkę  do  Sanktuarium  Bożego  Miłosierdzia
w Łagiewnikach o godz. 7-ej rano sprzed kościoła.

6. W  przyszłą niedzielę – jak każdego 19 dnia miesiąca - o godz. 17.00 zapraszamy na Mszę świętą
w int. wszystkich ofiarodawców budowanego przez nas kościoła oraz  comiesięczną nowennę do
bł.  ks.  Jerzego  Popiełuszki.  W  tym  szczególnym  dniu  zapraszamy  także  młodzież  na
dziękczynienie za przyjęty w tym roku sakrament bierzmowania.  Bierzmowani otrzymają swoje
indeksy.

7. Spotkania duszpasterskie i formacyjne w tym tygodniu wg. ustalonego porządku.

8. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu. W najbliższy piątek do sprzątania po
Mszy świętej wieczornej prosimy parafian z ul. Solidarności (blok nr 11 m. 1- 20).

9. 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. 

10.W  przyszłą  niedzielę  (19  czerwca)  w  Rzeszowie  odbędzie  się  Dzień  Świętości  Małżeństw  i
Rodzin. Rozpoczęcie w kościele akademickim św. Jadwigi przy ul. Rejtana w Rzeszowie: o godz.
14.00 Msza Święta i o 15.00 przemarsz do Parku Papieskiego, gdzie przewidziano ponad 15 stref
rozrywki dla dzieci i rodzin. Szczegóły na plakatach.

11.Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na budowę naszego kościoła.

12.Dziś po Mszach świętych można złożyć ofiarę do puszek ustawionych przy wyjściu z kościoła na
remont Domu Rekolekcyjnego dla młodzieży w Rzeszowie-Przybyszówce.

13.Wszystkim życzymy dobrej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.


