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1. W  okresie  Wielkiego  Postu  zapraszamy  na  nabożeństwa  pasyjne.  Droga  Krzyżowa
w piątek 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 oraz do udziału w
nowennie przed uroczystością św. Józefa, Oblubieńca NMP. Odmawiamy ją codziennie przed
mszą świętą wieczorną. 

2. W sobotę, 18 marca podczas mszy świętej o godz. 18.00 Ks. Biskup Edward Białogłowski
udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. Spowiedź przed tą uroczystością
w piątek od godz. 17.00.
 

3. W niedzielę, 19 marca o godz. 17.00 nowenna do bł. ks. Jerzego Popiełuszki i msza święta
dziękczynna za przyjęcie Sakramentu Bierzmowania. Bezpośrednio po mszy świętej bardzo
ciekawy  wykład  ks.  dra  Przemysława  Drąga  pt.  „Niespokojne  serce  –  jak  ustrzec  swoje
dziecko przed uzależnieniami”.  Zapraszamy wszystkich do licznego udziału,  a szczególnie
rodziców. 

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

5. Zapraszamy chętnych mężczyzn do wstąpienia  w szeregi  Rycerstwa Św. Jana Pawła II.
Wszystkich panów, którzy już podjęli decyzję o przynależności do tej wspólnoty, albo jeszcze
się zastanawiają serdecznie zapraszamy na spotkanie we wtorek (21.03.2023) o godz. 19.00 na
plebanii.

6. Zachęcamy do modlitwy „24 Godziny  Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” wg zapisów
Sługi Bożej Luizy Piccarrety, MAŁEJ CÓRECZKI WOLI BOŻEJ, jak nazywa ją sam Jezus.
Jest to czytanie i rozważanie Męki Pańskiej, jaką Pan Jezus przecierpiał w ostatniej dobie Jego
ziemskiego  życia,  godzina  po  godzinie  (dzień  i  noc).  Możemy wybrać  dowolną  godzinę.
Osoby podejmujące tę formę duchowego przeżywania Wielkiego Postu, deklarują rozważanie
jednej  z  24  godzin  Męki  Pana Jezusa,  jeden  raz  w tygodniu (czwartek/piątek),  w swoim
mieszkaniu.  Szczegóły podane są na stronie internetowej naszej parafii. Jeżeli będą chętni,
to  24 godziny Męki Pana Jezusa rozważać będziemy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek w
kościele  czuwając  przed  Najświętszym Sakramentem w Ciemnicy  i  Grobie  Pańskim.  Pan
Jezus do Św. Siostry Faustyny powiedział - „Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej Męki
większą ma zasługę, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi”.

7. Dziękujemy  sprzątającym  nasz  kościół  w  minionym  tygodniu.  W  najbliższy  piątek  do
sprzątania świątyni po mszy świętej wieczornej prosimy rodziny bierzmowanych w najbliższą
sobotę.

8. W przyszłą  niedzielę  przy  naszym kościele  wolontariusze  Fundacji  Życie  i  Rodzina będą
zbierać  podpisy pod petycją o wycofanie programu finansowania in vitro z budżetu Miasta
Rzeszowa.

9. Dziękujemy za  ofiary składane dzisiaj na budowę naszego kościoła  .   Wszystkim życzymy
dobrej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi 

https://rycerzejp2.org/
https://popieluszko.rzeszow.pl/budowa
https://popieluszko.rzeszow.pl/24-godz_meki_chrystusa

