INTENCJE MSZALNE 28.10. – 3.11.2018
NIEDZIELA, 28.10. – 30. Niedziela zwykła
730 – Za ++ siostry Marię, Zofię, brata Władysława Barów
900 – 1) Za + Stanisławę Dębicką (greg.)
2) Za + Henryka Paśko w 15. rocz. śmierci oraz ++ z rodziny Paśko
30
10 – 1) O Boże błog. i opiekę św. Rodziny dla rodziny Lampartów
2) Za + Joannę Ciechanowską (int. od koleżanki Natalii Zborniak)
3) W int. ks. Łukasza (imieninowa)
1200 – 1) W int. żyjących i ++ Parafian
2) O Boże błog. i opiekę św. Rodziny dla Anny i Tadeusza w 3. rocz. ślubu
1500 – Za ++ Stanisława i Mariana Worek
1800 – Boże błog. i opiekę św. Rodziny dla mieszkańców bloków Solarza 2, kl. 3 i 4
PONIEDZIAŁEK, 29.10.
700 – 1) Za + Józefa Sołka w 21. rocz. śmierci
2) O Boże błog. i opiekę św. Rodziny dla Anieli i Stanisława Kuduk z okazji 50. rocz. ślubu
1800 – 1) Za + Stanisławę Dębicką (greg.)
2) Za + Stanisławę Woźny
3) Za + Tadeusza Ślisz
4) O szczęśliwe rozwiązanie oraz zdrowie dla mamy i dziecka
WTOREK, 30.10.
700 – 1) Za + Zofię Bielecką w rocz. śmierci
2) Za + Antoniego Marszałka (int. od rodziny Kozińskich)
00
18 – 1) Za + Stanisławę Dębicką (greg.)
2) O Boże błog. i zdrowie dla Borysa z okazji 3. urodzin
3) O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki
4) Za + brata Tadeusza
ŚRODA, 31.10.
700 – 1) Za + Eleonorę Janosz w 7. miesiąc po śmierci (int. od rodziny Bombów)
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski i 93 lata życia oraz z prośbą o Boże błog. i opiekę
św. Rodziny dla Wandy
3) Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę św. Rodziny nad rodziną
1800 – 1) Za + Andrzeja Wójcika w 8. miesiąc po śmierci (int. od koleżanek i kolegów córki Gosi)
2) Za + Marcina Kawalca i jego ++ rodziców
CZWARTEK, 1.11. – Uroczystość Wszystkich Świętych – pierwszy czwartek miesiąca
730 – Za + Jerzego Bednarza (greg.)
900 – Za ++ z rodziny
1030 – 1) Za + męża, rodziców, teściów oraz ++ z rodziny
2) Za ++ Andrzeja Buczaka, siostrę Halinę i ojca Józefa
00
12 – 1) W int. żyjących i ++ Parafian
2) Za ++ Stanisława i Stanisławę Jandzisiów oraz wszystkich ++ dobrodziejów parafii
1400 – cm. Staroniwa - Za + Joannę Ciechanowską (int. od dyrekcji i pracowników oddziału TEB
Edukacja w Rzeszowie)
00
18 – Za ++ polecanych w wypominkach
PIĄTEK, 2.11. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – pierwszy piątek miesiąca
700 – 1) Za + Jerzego Bednarza (greg.)
2) Za ++ rodziców, chrzestnych, teściów i dziadków
3) Za + Helenę Ruszel w 6. miesiąc po śmierci (int. od rodziny Michno)
00
9 – intencje własne kapłanów
1630 – W 7. rocznicę urodzin Jakuba z prośbą o Boże błog. i opiekę św. Rodziny
1800 – 1) Za ++ polecanych w wypominkach
2) Za ++ Wiktorię, Antoniego, Zofię i Marcina
SOBOTA, 3.11. – pierwsza sobota miesiąca
700 – 1) Za ++ Augustyna i Henryka
2) Za ++ Antoniego i Kazimierza
3) Za + Eugeniusza w 28. rocz. śmierci
4) Za + Joannę Ciechanowską (int. od pracowników przedszkola nr 40 w Rzeszowie)
1800 – 1) Za ++ polecanych w wypominkach
2) Za ++ członków Żywego Różańca
3) Za + Jerzego Bednarza (greg.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
30. Niedziela zwykła
28.10.2018
1. Dziś w naszej parafii gościmy ks. Grzegorza Dąbrowskiego, wikariusza znajdującej się
w naszym dekanacie parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki. Wygłosi do nas Słowo Boże
i będzie zbierał ofiary na budowę nowego kościoła. Bóg zapłać za ofiarność.
2. Do środy włącznie zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30. Zakończenie
nabożeństw dla dzieci we wtorek o godz. 16.30.
3. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii
Świętej dziś, po Mszy św. o godz. 10.30 w dolnym kościele.
4. Msza św. wspólnoty Faustinum oraz okazja do oddania czci relikwiom św. Faustyny dziś
o godz. 15.00.
5. W imieniu Oleny Nesteruk, wyjeżdżającej na misję do Salwadoru dziękujemy za ofiarność.
Olena zebrała w ubiegłą niedzielę 3 130 zł na ten cel.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek
modlić się będziemy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
7. W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w niedzielę, nie będzie
jedynie Mszy o godz. 15.00, a także Koronki do Bożego Miłosierdzia. Na wszystkich
cmentarzach Rzeszowa Msze św. o godz. 14.00.
8. Od Uroczystości Wszystkich Świętych do 8 listopada włącznie, zapraszamy na modlitwę
różańcową za zmarłych o godz. 17.15 i Mszę św. godz. 18.00 za zmarłych polecanych
w wypominkach. W dniach od 1 do 8 listopada, możemy zyskać odpust zupełny. Warunkiem
uzyskania odpustu jest: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie
cmentarza i modlitwa w intencji zmarłych. Więcej informacji na tablicach ogłoszeń i parafialnej
stronie internetowej. Na stolikach z prasą wyłożone są kartki wypominkowe, które można
składać w kancelarii i zakrystii.
9. W piątek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. W tym dniu
przypada także pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.30 (dla dzieci)
i 18.00. Spowiedź dla uczniów SP od 15.30. O godz. 16.30 Msza szkolna. Spowiedź dla
młodzieży i dorosłych od godz. 17.00.
10. W sobotę od 8.30 odwiedziny chorych. Nowe osoby można zgłosić w kancelarii parafialnej.
11. Czuwanie w intencji życia w sobotę o godz. 17.00.
12. W sobotę o godz. 18.00 Msza św. za zmarłych członków Róż Żywego Różańca. Zmiana
tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00. W tym miesiącu
nie będzie spotkania biblijnego dla Róż Różańcowych. Zachęcamy do nawiedzenia cmentarzy
i modlitwy za zmarłych.
13. 8 listopada (czwartek) w godzinach od 7.00 do 15.00 odbędzie się zbiórka elektrośmieci,
z której zysk zostanie przeznaczony na cele misyjne. Jej organizatorem jest
Stowarzyszenie Pro Missio. Elektrośmieci będzie można składować przy starym domu
katechetycznym. Zainteresowanych odsyłamy do ulotek wyłożonych na stolikach z prasą.
14. Zapraszamy do polubienia nowej strony parafialnej w serwisie społecznościowym Facebook.
15. Mieszkańcom szeregówek przy ul. Rataja dziękujemy za ofiarę na kwiaty i sprzątanie kościoła.
Msza św. w ich intencji – w niedzielę, 4 listopada, o godz. 7.30. W tym tygodniu o złożenie
ofiary prosimy mieszkańców bloku przy ul. Rataja 10.
16. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
Do wieczności odeszła śp. Stanisława Sokół, l. 83 z ul. Stojałowskiego 12. Wieczny
odpoczynek…

