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1. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 17.00 comiesięczna nowenna do bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Serdecznie zapraszamy.

2. Codziennie w dni powszednie od godz. 17.00 trwamy na adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Zachęcamy do osobistej modlitwy.

3. W przyszłą niedzielę przed Mszą Św. o godz. 9.00 zapraszamy na katechezę dla 
dorosłych.

4. Trwają zapisy na 43. Pieszą Pielgrzymkę z Rzeszowa na Jasną Górę, które w tym roku
ma  formę  duchowej  łączności  z  kapłanami  idącymi  pielgrzymim  szlakiem.  Więcej
informacji  na  temat  formy  tegorocznej  pielgrzymki  można  znaleźć  na  stronie
internetowej naszej parafii. 

5. Dziękujemy Pani Agacie Bacher za przygotowanie dekoracji  kwiatowych ołtarza oraz
sprzątającym  nasz  kościół  w  ubiegłym  tygodniu.  W  najbliższą  sobotę  o  godz.  8.30
prosimy parafian z ul. Rymanowskiej, blok nr 19 (m.1-24).

6. Dla pogłębienia wiary i wiedzy religijnej zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

7. Dzisiaj  w  Kościele  rozpoczyna  się  21.  Ogólnopolski  Tydzień  św.  Krzysztofa.  Jak
zapowiadaliśmy, po każdej Mszy św. błogosławimy kierowców i ich pojazdy, aby zawsze
używali ich mądrze i odpowiedzialnie. W ramach misyjnej „Akcji św. Krzysztof” ofiarą
do  puszek  można  dziś  wesprzeć  misjonarzy  w  zakupie  środków  transportu  poprzez
przeznaczenie  1  grosza  za  każdy  przejechany  kilometr.  Dziękujemy za  składane  dziś
ofiary, a w przyszłą niedzielę taca na spłatę budowlanego kredytu.

Gdyby ktoś miał nowy nabytek motoryzacyjny i chciał go poświęcić to proszę bezpośrednio po Mszy
św. zgłosić się do zakrystii. Następnie podjechać samochodem pod kaplicę, a my wypowiedzianą teraz
modlitwę błogosławieństwa dopełnimy przez pokropienie pojazdu wodą święconą.

K. Pan z wami.

K. Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym 
stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Za wstawiennictwem 
świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać wszelkimi 
pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o 
bezpieczeństwo innych ludzi.
Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus. 
Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty. 

K. Idźcie w pokoju Chrystusa.  


