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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.

2. W poniedziałek  obchodzimy  uroczystość  św.  Józefa,  Oblubieńca  NMP. W związku z
wypadającą 19 marca 4. Niedzielą Wielkiego Postu, uroczystość została przeniesiona na
20 marca.

3. W sobotę (25 marca) obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także 31.
rocznica powstania Diecezji  Rzeszowskiej oraz Dzień Świętości Życia.  Zachęcamy do
podjęcia dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

4. Dzisiaj (niedziela) 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 a szczególnie rodziców.

5. Spotkania  duszpasterskie  i  formacyjne  w  tym  tygodniu  wg.  ustalonego  porządku.
Dodatkowo w sobotę po mszy świętej wieczornej katecheza przedchrzcielna a niedzielę
przed mszą świętą o godz. 9.00 katecheza dla dorosłych.

6. 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 w najbliższy wtorek  o godz.
19.00 na plebanii.

7. Zachęcamy do rozważania „24 Godziny  Męki Pańskiej” w swoich domach. Kto nie ma
dostępu do internetu może zapisać się w zakrystii i otrzymać tekst rozważań.

8. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół  w minionym tygodniu. W najbliższy piątek do
sprzątania świątyni po mszy świętej  wieczornej prosimy parafian z ul.  Bieszczadzkiej,
domy od nr 1 do 15.

9. Dzisiaj przy naszym kościele  wolontariusze Fundacji Życie i Rodzina zbierają  podpisy
pod petycją o wycofanie programu finansowania in vitro z budżetu Miasta Rzeszowa.

10. W przyszłą niedzielę ofiary składamy na spłatę budowlanego kredytu. 

11.W czwartek 16 marca zmarł w wieku 65 lat Bogusław Brach, który od początku budowy
naszego  kościoła  bezinteresownie   pełnił  funkcję  inspektora  nadzoru  budowlanego.
Pogrzeb śp. Bogusława odbędzie się w poniedziałek 20 marca o godz. 11.30 na cmentarzu
Wilkowyja. Polećmy śp. Bogusława Bożemu Miłosierdziu. Wieczne odpoczywanie …

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

