
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

7 czerwca 2020 r.

1. W czerwcu zapraszamy do udziału w nabożeństwach do Najświętszego Serca Pana
Jezusa,  które w dni powszednie sprawujemy przed, a w niedzielę po Mszy Św.
wieczornej.  Zachęcamy także do modlitwy przed  Najświętszym Sakramentem
Ołtarza codziennie w dni powszednie od godz. 17.00.

2. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.  W naszej parafii
w tym dniu Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10,30, 12.00, 14.00 i 17.00. Na procesję
eucharystyczną ul. Solidarności zapraszamy codziennie po wieczornej Mszy Św.
(od  czwartku  Uroczystości  Bożego  Ciała  przez  cały  tydzień  czyli  oktawę  tej
uroczystości). W szczególny sposób zapraszamy rodziców wraz z małymi dziećmi;
dziewczynkami sypiącymi kwiaty i chłopców do dzwonienia.

3. W  Uroczystość  Bożego  Ciała  podczas  dodatkowej  Mszy  Św.  o  godz.  11.00
w murach nowego kościoła odbędzie się uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej
dzieci  z  naszej  parafii.  Spowiedź  dla  dzieci  i  rodziców  we  wtorek  i  środę
od godz. 16.00.

4. Msza Św. w int. członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w czwartek o godz. 17.00.

5. Trwają zapisy kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w 2021 r. Do
końca czerwca w zakrystii mogą zapisywać się uczniowie obecnych klas VII szkoły
podstawowej lub starsza młodzież, która nie przyjęła jeszcze tego Sakramentu.

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. Rymanowskiej, blok nr 12 (mieszkania 1-9).

7. W  ubiegłym  miesiącu  na  budowę  kościoła  złożyliście  39763  zł.  Dziękujemy
serdecznie za składane ofiary i zachęcamy do zakupu okien, które prezentowane są
na  stronie  internetowej  parafii oraz  przy  wyjściu  z  kościoła.  Wszystkie  okna
zostały już zamontowane ale nie wszystkie opłacone.

8. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 9.00  zmiana tajemnic różańcowych
i  jak  w  każdą  drugą  niedzielę  miesiąca  taca  inwestycyjna  na  budowę  naszego
kościoła. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj na cele diecezjalne.

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

10.Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.

https://popieluszko.rzeszow.pl/budowa_kosciola-zakup_okien_p-1

