INTENCJE MSZALNE
13 – 19.05.2018
NIEDZIELA, 13.05. – Wniebowstąpienie Pańskie
730 – W intencji żyjących i ++ Parafian
900 – 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą i dalsze Boże błog.,
opiekę Świętej Rodziny dla Grażyny i Tadeusza w 35. rocznicę ślubu
2) Za + Władysława (m) WITEK (greg)
1030 – W int. mieszkańców Zbyszewskiego 17 kl. 1 - 3 – o Boże błog. i opiekę św. Rodziny
1200 – O łaskę trwania w przyjaźni z Jezusem i błogosławieństwo Boże dla dzieci przystępujących
do Pierwszej Komunii Świętej
00
15 – W 25. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o opiekę Świętej Rodziny na następnę
lata dla Janiny i Zenona Ożogów i ich córek
00
18 – Za ++ rodziców: Zofię i Eugeniusza oraz + siostrę Grażynę
PONIEDZIAŁEK, 14.05. – św. Macieja, apostoła
700 – 1) O opiekę Świętej Rodziny dla Ewy, Leszka i Kornela z okazji urodzin
2) Za + ks. Mariana
3) Za ++ Henryka (m) i Franciszka (m)
1800 – 1) W int. rodziców, wychowawców i Księdza katechety (int. od uczniów klas trzecich)
2) Za + Władysława (m) WITEK (greg)
3) Za ++ Zofię, Stanisławę i Zofię
WTOREK, 15.05.
700 – 1) Za ++ Zofię i Józefa (m)
2) Za + Andrzeja MAŁECKIEGO w 3. m-c po śmierci (int. od chrześniaka Tomasz z rodziną)
1800 – 1) Za + Zofię WRÓBEL
2) Za + Władysława (m) WITEK (greg)
3) Za + Zofię (int. imieninowa)
4) Za + Zofię TOBIASZ
ŚRODA, 16.05. - św. Andrzeja Boboli, kapłana, męczennika, patrona Polski
700 – Za + Jana IWIŃSKIEGO (int. od koleżanek i kolegów z pracy)
1800 – 1) O szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci
2) Za + Władysława (m) WITEK (greg)
3) Za + Kazimierza PASZKOWSKIEGO
4) Za ++ rodziców i braci w kolejną rocznicę śmierci
CZWARTEK, 17.05.
700 – 1) Za + Kazimierza URBANKA w 1. rocznicę śmierci (int. od córki Urszuli)
2) Za + Stanisława MURATÓW w miesiąc po śmierci (int. od przyjaciela Zbyszka)
00
18 – 1) W int. KDK
2) Za + Władysława (m) WITEK (greg)
3) Za + Stanisławę ZACHARSKĄ w 5. m-c po śmierci (int. od rodzin Brzozowskich i Głodek)
4) Za + Władysława (m) JANCA w 25. rocznicę śmierci i za + Józefę
PIĄTEK, 18.05.
700 – 1) Za + Marię w rocznicę śmierci
2) Za + Mariana BOGDANA (int. od sąsiadów z klatki)
1800 – 1) Dziękczynna za 24. lata małżeństwa Iwony i Józefa z prośbą o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski
2) Za + Stanisławę WOŹNY
3) Za + Władysława (m) WITEK (greg)
4) Za + Marię ŻURAWSKĄ w 6. rocznicę śmierci
SOBOTA, 19.05.
700 – 1) Za + Mariana BOGDANA (int. od Teresy i Jana Krzywdzików)
2) Za + Waldemara PIECHA
1800 – 1) Dziękczynna w 20. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Marty i Andrzeja, z prośbą
o nieustanne Boże błogosławieństwo dla Jubilatów
2) Za + Władysława (m) WITEK (greg)
3) Za + Jacka BUSZA w 6. miesiąc po śmierci (int. od rodziny Frydlewiczów)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Wniebowstąpienie Pańskie

13 maja 2018

1. Zapraszamy po raz kolejny na ewangelizację na placach. Spotykamy się dzisiaj o godz.
16.00 przy rondzie im. Rotmistrza Pileckiego.
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. Dzieci szkolne
i przedszkolne spotykają się na nabożeństwie we wtorek i czwartek o godz. 16.30.
3. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.00 sto czworo dzieci z klas trzecich przystąpi (przystąpiło) do
Pierwszej Komunii Świętej. W ramach „Białego Tygodnia” dzieci pierwszokomunijne będą
uczestniczyć w nabożeństwach majowych o godz. 17.30, a następnie w Mszy św.
o godz. 18.00. Zakończenie „Białego Tygodnia” w piątek.
4. Msza św. w int. o szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci w środę o godz. 18.00.
5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w czwartek o godz. 19.00 w kościele.
6. W sobotę w naszym seminarium zakonnym w Kazimierzu Biskupim odbędą się
święcenia diakonatu i prezbiteratu. Polecamy Waszej modlitwie naszych Współbraci,
którzy przyjmą święcenia.
7. Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Naszym przygotowaniem do tej
uroczystości jest nowenna odmawiana codziennie po nabożeństwie majowym. W sobotę,
19 maja, zapraszamy na czuwanie, która rozpocznie się o godz. 21.00 Apelem
Jasnogórskim. O 21.30 Msza św., a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu do
północy.
8. W przyszłą niedzielę Rocznica Pierwszej Komunii św. na Mszy św. o godz. 10.30.
Spowiedź dla dzieci z klas czwartych w piątek, 18 maja, o godz. 16.00, próba – w sobotę
o godz. 15.30. Prosimy osoby nie związane z dziećmi obchodzącymi Rocznicę Pierwszej
Komunii św. by w tym dniu, w miarę możliwości, wybrały inną godzinę Mszy św.
9. Także w przyszłą niedzielę będziemy gościć siostry karmelitanki od Dzieciątka Jezus
z Mielca, które przybliżą nam swoje powołanie i posługę. Po każdej Mszy św. przeprowadzą
kwestę do puszek na rozbudowę prowadzonego przez nie katolickiego przedszkola.
10. Spotkanie Koła Misyjnego – w przyszłą niedzielę o godz. 17.00.
11. Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza na Festyn „Bądźmy Razem”, który odbędzie się
w przyszłą niedzielę. Szczegóły na afiszu.
12. O złożenie ofiary na sprzątanie kościoła i kwiaty w tym tygodniu prosimy mieszkańców bloku
przy ul. Zbyszewskiego 17 kl. 5 – 8.
13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W kancelarii można nabyć jeszcze książki
ks. Maniparambila.
14. Samorządowa Rada Osiedla przypomina o głosowaniu na projekty osiedlowe w ramach
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Swój głos można oddać w Domu Kultury KRAK
w dniach 17, 18, 21 i 22 maja w godzinach od 15.00 do 20.00. W przyszłą sobotę i niedzielę
(19 – 20 maja) odbędą się Dni Osiedla. Zaplanowano wiele atrakcji niespodzianek dla
młodszych i starszych. Wystąpi m.in. zespół Duo Laudans z Białorusi.

