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1. We wtorek,  4  sierpnia  wyruszy  43.  Rzeszowska  Piesza  Pielgrzymka  na  Jasną  Górę.
Zapraszamy pielgrzymów na Mszę św. o godz. 6:30 w kościele farnym w Rzeszowie
(będzie  transmitowana  przez  radio  VIA). Poprzez  fale  Katolickiego  Radia  VIA
zachęcamy do duchowej łączności i towarzyszenia kapłanom,  którzy fizycznie wyruszą
na pątniczy szlak. Przez czas trwania naszej diecezjalnej pielgrzymki od 4 do 13 sierpnia
zapraszamy  do  naszego  kościoła  codziennie  na  wieczorną  Mszę  św.,  podczas  której
w duchowej  łączności  z  kapłanami  na pątniczej  drodze,  przez  Eucharystyczną  Ofiarę
wznosić  będziemy  modlitwy  w  naszych  intencjach.  W  ramach  indywidualnej  czy
rozumianej  szerzej rodzinnej inicjatywy zachęcamy także duchowych pielgrzymów do
udziału  w wejściu  43.  Rzeszowskiej  Pieszej  Pielgrzymki  przed tron  Matki  Bożej,  by
następnie  na  Jasnej  Górze  wziąć  udział  w  Najświętszej  Eucharystii  na  zakończenie
naszego  tegorocznego  pielgrzymowania  (szczegółowe  informacje  na  stronie:
radiovia.com.pl).

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W piątek spowiedź od
godz. 17.00.

3. W  liturgii  Kościoła  w  tym  tygodniu  w  czwartek  przypada  Święto  Przemienienia
Pańskiego. Kustosz Sanktuarium w Cmolasie zaprasza na uroczystości odpustowe ku czci
Pana Jezusa Przemienionego, które odbywać się będą od 6 do 9 sierpnia. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń.

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańcowych.

5. W ubiegłym   miesiącu na budowę naszego kościoła  złożono 41088 zł.  (w tym ofiara
indywidualna 10 tyś. zł). W ubiegłym miesiącu zostało zakupionych kolejnych siedem
okien  (z  52  zostało  jeszcze  16).  Dziękujemy  serdecznie  zaangażowanym  w  budowę
naszej świątyni i wszystkim przypominamy, że w przyszłą niedzielę składamy ofiary na
ten  cel.  Wszystkich  ofiarodawców  i  budowniczych  codziennie  polecamy  Bogu  w
modlitwie Kościoła, a każdego 19-go dnia miesiąca sprawujemy w ich int. Mszę Świętą.

6. 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. Rymanowska, blok nr 21 (m. 1-14). 
 

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

8. Zachęcamy  w  dni  powszednie  do  udziału  w  codziennej  adoracji  Najświętszego
Sakramentu, którą rozpoczynamy o godz. 17.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia w int.
ochrony  naszego  zdrowia  i  ustania  pandemii.  Wszystkim  życzymy  dobrej  niedzieli
i całego tygodnia. Niech wam Bóg błogosławi.

http://radiovia.com.pl/

