INTENCJE MSZALNE
2.09. – 8.09.2018
NIEDZIELA, 2.09. – 22 Niedziela zwykła
730 – Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Joanny i Rafała w 1. rocznicę ślubu
900 – Za + Jana REIZER (greg)
1030 – 1) Dziękczynna w 30. rocznicę ślubu Lucyny i Marka z prośbą o Boże błogosławieństwo
2) Za + Antoniego z kolejną rocznicę śmierci
1200 – 1) W intencji żyjących i ++ Parafian
2) W intencji IX i XIX Róży Żywego Różańca
1500 – Za ++ Stefanię, Jana i ++ rodzeństwo
1800 – W int. mieszkańców bloków Solarza 11 i 15 – o Boże błog. i opiekę św. Rodziny
PONIEDZIAŁEK, 3.09. – św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
700 – 1) Za + Jana REIZER (greg)
2) Za ++ Zofię i Eugeniusza GNATKÓW
3) Za + Franciszka (m) DAŃKO
930 – O Boże błog. i światło Ducha św. w nowym roku szkolnym dla Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów SP 28
1800 – 1) Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Świętej Rodziny dla Izabeli
2) Za + Annę PELC (int. od wujka Zbyszka Pieczonki)
3) Za + Andrzeja WÓJCIKA (int. od sąsiadów z klatki)
4) Za ++ rodziców: Bronisławę i Bronisława

WTOREK, 4.09.
700 – 1) Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej, zdrowie duszy i ciała dla Grażyny i całej rodziny
2) Za + Jana REIZER (greg)
1800 – 1) Za + Zofię w 13. rocznicę śmierci (int. od męża z rodziną)
2) Za + Leokadię WILK w 4. rocznicę śmierci
3) Za + Bronisławę PESZKO w 10. rocznicę śmierci
4) Za ++ Anielę i Augustyna PAWUL
ŚRODA, 5.09.
700 – 1) O łaskę nawrócenia o przebaczenia grzechów dla Stanisławy i Stanisława
2) Za + Jana REIZER (greg)
1800 – 1) O Bożą opiekę i światło Ducha Świętego dla kapłanów, animatorów i członków wszystkich
wspólnot duszpasterskich w nowym roku pracy formacyjnej
2) Dziękczynna za dar życia z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Pauliny i Agnieszki oraz
zdrowie dla nich i dzieci
3) Dziękczynna w 30. rocz. ślubu z prośbą o Boże błog. i opiekę św. Rodziny dla Lucyny i Marka
4) Za + Jana BRZUSZKA w 9. rocznicę śmierci
CZWARTEK, 6.09. – pierwszy czwartek miesiąca
700 – 1) Za + Jana REIZER (greg)
2) Za + Eleonorę JANOSZ (int. od koleżanek i kolegów z Klubu Seniora)
1800 – 1) O powołania do służby Bożej w kapłaństwie i w życiu zakonnym do Zgromadzenia MSF
2) O Boże błog. i opiekę Świętej Rodziny dla Doroty i Piotra z okazji 10. rocznicy ślubu
3) Za + Jana OŻOGA w 7. rocznicę śmierci
4) Za ++ z rodziny SZCZYGŁÓW
PIĄTEK, 7.09. – pierwszy piątek miesiąca
700 – 1) Za + Jana REIZER (greg)
2) Za + Jadwigę PIECH (int. od Ireny i Zygmunta Piech)
3) Za + Zofię BERESZYŃSKĄ w 4. miesiąc po śmierci (int. od chrześniaka Janusza Zaremby)
4) Za + Agatę SŁYSZ–JUR w rocznicę śmierci
1630 – Za + Bogdana
1800 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Artura
SOBOTA, 8.09. – Narodzenie NMP
700 – 1) Dziękczynna w 50. rocz. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Heleny i Władysława oraz dla ich dzieci z rodzinami
2) Za + Jana REIZER (greg)
3) Za + Jerzego CZYŻEWSKIEGO w 3. miesiąc po śmierci (int. od córki)
1330 – Msza ślubna: Kinga i Karol
1500 – Msza ślubna: Anna i Bartosz
00
18 – 1) Dziękczynna za każde uratowane życie oraz w intencji osób, które podjęły zobowiązanie
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
2) Za ++ rodziców: Augustyna i Jadwigę w 20. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
22. Niedziela zwykła

2 września 2018

1. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Sylwestra Robaka MSF, który pracował w domu
rekolekcyjnym w Bąblinie. Ks. Sylwek z dniem 1 września rozpoczął pracę w naszej parafii,
a dzisiaj wygłosi do nas słowo Boże. Życzymy Księdzu Sylwestrowi wielu łask i opieki Świętej
Rodziny w nowym miejscu posługi duszpasterskiej.
2. Przypominamy, że od dzisiaj powraca stały porządek Mszy św. niedzielnych – po
południu o godz. 15.00 i wieczorem o godz. 18.00. Od jutra kancelarii parafialna czynna od
poniedziałku do piątku o stałych godzinach.
3. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 28 o godz. 9.30. Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami.
4. Uroczysta Msza św. inaugurująca pracę formacyjną wspólnot duszpasterskich
(dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych) w środę, 5 września o godz. 18.00.
5. Chór „Sancta Familia” wznawia swoją działalność po przerwie wakacyjnej. Pierwsze
spotkanie w poniedziałek, 3 września, o godz. 19.00. Zapraszamy nowe osoby, które chciałyby
śpiewem chwalić Pana Boga.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 7.00, 16.30 i 18.00.
Spowiedź dla uczniów SP 28 od 15.30. O 16.30 Msza szkolna i poświęcenie tornistrów
dla pierwszoklasistów. Zapraszamy uczniów klas pierwszych z rodzicami. Spowiedź dla
młodzieży i dorosłych od godz. 17.00.
7. W sobotę (8 września) Święto Narodzenia NMP. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
Zakończenie Duchowej Adopcji, podjętej 8 grudnia 2017 r., odbędzie się na Mszy św.
o godz. 18.00. Prosimy osoby, które podjęły trud modlitwy, o przyniesienie czerwonej róży
jako symbolu ocalenia zagrożonego życia.
8. Zapraszamy oazowiczów i wszystkich uczniów od czwartej klasy szkoły podstawowej,
którzy chcieliby należeć do Oazy, na spotkanie w piątek, które rozpocznie się Mszą św.
o godz. 16.30.
9. Pierwsza próba scholii GIOIA w sobotę, 8 września, o godz. 11.00 w salce parafialnej
(wejście od strony plebanii). Serdecznie zapraszamy chłopców i dziewczęta od pierwszej klasy
szkoły podstawowej, którzy chcieliby śpiewać w Zespole.
10. Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych (z klas III szkoły podstawowej) i rodziców
w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30 w dolnym kościele. Szczegółowych
informacji udziela ks. Aleksy.
11. W dniach od 7 do 12 września przeżywać będziemy Odpust ku czci NMP Rzeszowskiej.
Więcej informacji na plakacie i naszej stronie internetowej.
12. Mieszkańcom bloku Solarza 10 dziękujemy za ofiarę na kwiaty i sprzątanie kościoła. Msza św.
w ich intencji w niedzielę, 9 września o godz. 9.00. W tym tygodniu o złożenie ofiary prosimy
mieszkańców bloku Solarza 8.
13. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W tygodniku NIEDZIELA polecamy
artykuł: „Ona załatwi każda sprawę” o nowej kaplicy wieczystej adoracji w Niepokalanowie.

