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26 lutego 2023 r.

1. Dziś  kończymy  rekolekcje  wielkopostne. Składamy  serdeczne  podziękowania  ks.
Sławomirowi  Zaczkowi,  który  przez  głoszone  słowo  Boże  przygotowywał  nas  do
owocnego przeżycia czasu Wielkiego Postu i zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Dziękujemy  i  życzymy,  aby  dobry  Bóg  swoim  błogosławieństwem  nagrodził  trud
posługi słowa w naszej parafii.

2. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne.  Droga Krzyżowa w
piątki o godz. 17.30 i 20.00 oraz Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz.
16.15. Zachęcamy także do adoracji Najświętszego Sakramentu, którą codziennie w dni
powszednie rozpoczynamy o godz. 17.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia.

3. Spotkania  duszpasterskie  i  formacyjne  w  tym  tygodniu  wg.  ustalonego  porządku.
Dodatkowo w piątek zapraszamy na katechezę rodziców z dziećmi przygotowującymi
się do Pierwszej Komunii  świętej.  Od najbliższego piątku rozpoczynamy także  kurs
przedmałżeński. Początek spotkania o godz. 19.00. W sobotę spotkanie kandydatów do
bierzmowania klas VIII.

4. 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,  a  na  różaniec  wynagradzający  Niepokalanemu  Sercu  Maryi     zapraszamy
bezpośrednio po Koronce do  Bożego Miłosierdzia.

5. W  sobotę  w  liturgii  Kościoła  przypada  święto  świętego  Kazimierza.  Jest  to  dzień
imienin  Biskupa  Seniora  Kazimierza  Górnego.  Pamiętajmy  o  nim  w  naszych
modlitwach.  

6. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu. W najbliższy piątek do
sprzątania świątyni po mszy świętej wieczornej prosimy parafian z ul. Rymanowskiej,
bloki nr 44 i 46.

7. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę jako pomoc dla poszkodowanych w
trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Zebrano 3126 zł.  Dziękujemy także za ofiary złożone
dzisiaj na tacę na spłatę budowlanego kredytu. Bóg zapłać! Dzisiaj po mszach świętych
można złożyć ofiary do puszek Caritas na pomoc dla Ukrainy.

8. Szkolna formacja taneczna roztańczonych dzieci Szkoły Podstawowej nr 26 z terenu
naszej  parafii  została  zakwalifikowana do dalszego etapu konkursu You Can Dance
2023. Gratulujemy dzieciom, które liczą na nasz głos, aby przejść do kolejnego etapu
konkursu. Głosowanie przez internet  .   

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

https://popieluszko.rzeszow.pl/node/2346
https://popieluszko.rzeszow.pl/node/2346
https://youcandance.tvp.pl/65490494/plebiscyt-wybierz-swojego-faworyta
https://popieluszko.rzeszow.pl/pierwsza_sobota

