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1. Jutro  zakończenie  październikowych  nabożeństw  różańcowych.  Dziękujemy  za
wspólnotową  modlitwę  różańcową  szczególnie  dzieciom  i  rodzicom,  którzy  ich
wspomagali.  Trwają zapisy do dziecięcej Róży Żywego Różańca św. Hiacynty oraz Róży
bł.  kard.  Stefana  Wyszyńskiego  –  dorosłych.  Przyjęcie  do  nowych Róż  Różańcowych
odbędzie się 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zachęcamy do tej
modlitwy, o którą prosi nas Matka Boża Fatimska. Rodziców prosimy, aby wspierali swoje
dzieci w ich zaangażowaniu, chęciach oraz ufnej dziecięcej modlitwie.  

2. We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w niedzielę z tym, że nie
będzie  Mszy  świętej  o  godz.  17.00  i  20.00.  Natomiast  o  godz.  14.00  Msza  święta  z
procesją żałobną będzie na cmentarzu komunalnym Rzeszów-Zwięczyca.

3. W środę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze święte o
godz. 7.00 i 18.00. Przez cały listopad przed Mszą świętą wieczorną czyli o godz. 17.30
zapraszamy na różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach. Na stolikach z prasą
wyłożone  są  kartki  wypominkowe.  Przypominamy,  że  codziennie  w  dni  powszednie
trwamy  na  adoracji  Najświętszego  Sakramentu,  którą  o  godz.  17.00  rozpoczynamy
Koronką do Bożego Miłosierdzia.

4. Nawiedzając z modlitwą w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym
kościół  lub  kaplicę  możemy pod  zwykłymi  warunkami  uzyskać odpust  zupełny,  czyli
całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto, spełniając określone
warunki,  możemy  codziennie  do  8  listopada  uzyskać  odpust  zupełny  za  pobożne
nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy piątek 
spowiedź od godz. 17.00. W sobotę od 8.30 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
W pierwszą sobotę miesiąca wynagradzające nabożeństwo Niepokalanemu Sercu Maryi 
i różaniec za zamarłych po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 17.15.

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

7. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu. W najbliższy piątek po Mszy
świętej wieczornej do sprzątania prosimy parafian z ul. Podkarpackiej, numery nieparzyste
od 35 do 63B.

8. W  ramach  długoterminowej  pomocy  Ukraińcom,  którzy  pozostali  w  swoim  kraju  i
zmagają  się  z  trudną  wojenną  sytuacją,  Caritas  Polska  uruchomiła  Program  Rodzina
Rodzinie – dla Ukrainy. Zachęcamy do włączenia się w tę pomoc. Szczegóły na stronie
internetowej Caritas Polska.

9. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na spłatę długu budowlanego. Wszystkim życzymy
dobrej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.

https://popieluszko.rzeszow.pl/pierwsza_sobota

