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6 listopada 2022 r.

1. Przez cały listopad przed Mszą świętą wieczorną czyli o godz. 17.30 zapraszamy na
różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach.  Codziennie w dni powszednie
trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu, którą o godz. 17.00 rozpoczynamy
Koronką do Bożego Miłosierdzia.

2. W piątek  (11  listopada)  obchodzimy  Święto  Niepodległości. Biskup  Rzeszowski
udziela  na  ten  dzień  wszystkim  wiernym  dyspensy od  zachowania  pokutnego
charakteru piątku. Główna Msza Święta za Ojczyznę będzie odprawiona w Kościele
Farnym w Rzeszowie o godz. 10.00. Msze Święte w naszej świątyni o godz. 7.00 i
18.00. Zachęcamy do wywieszenia flag narodowych przy domach i mieszkaniach.
 

3. Spotkania  duszpasterskie  i  formacyjne  w tym tygodniu wg.  ustalonego porządku.
Dodatkowo w poniedziałek  po Mszy świętej  wieczornej  egzorcyzmowanie  wody,
soli,  oleju  i  świec  oraz  poświęcenie  dewocjonaliów,  w  czwartek  po  Koronce
Różaniec  do  Siedmiu  Boleści  Matki  Bożej  i  Msza  święta  Apostolstwa  Dobrej
Śmierci, w niedzielę po Mszy świętej o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańcowych.

4. Dziękujemy  sprzątającym  nasz  kościół  w  ubiegłym  tygodniu.  W  tym  tygodniu
wyjątkowo  w  czwartek  po  Mszy  świętej  wieczornej  prosimy  parafian  z  ul.
Podkarpackie, numery parzyste od 10 do 24a.

5. W  ubiegłym   miesiącu  na  budowę  naszego  kościoła  złożono  31147  zł.  oraz
ufundowano  ufundowano  13  cegiełek  elewacji.  Dziękujemy  serdecznie
ofiarodawcom i przypominamy, że w przyszłą niedzielę składamy ofiary na ten cel.
Za  ofiarodawców,  także  tych  duchowych;  chorych  i  cierpiących,  modlimy  się
codziennie, a każdego 19-go dnia miesiąca sprawujemy w ich intencji Mszę świętą.
Trwają prace przy elewacji zachodniej kościoła. W ostatnim czasie zamontowaliśmy
dwa  okna  witrażowe  boczne  i  tabernakulum  z  glorią.  Bardzo  dziękujemy
ofiarodawcom i zapraszamy darczyńców do uzupełnienia ołtarza o pozostałe rzeźby;
Matki  Bożej,  św.  Jana  Apostoła  i  bł.  ks.  Jerzego  Popiełuszki.  Wszystkim
przypominamy słowa towarzyszące nam od początku budowy naszej świątyni:  Nie
traktujemy budowy kościoła jako przykrego obowiązku, czy ciężaru nie do uniesienia,
ale uznajemy, że Bóg dał nam łaskę uczestniczyć w ważnym pod względem duchowym
i materialnym przedsięwzięciu. 

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

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

