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1.
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9,00 zmiana tajemnic różańcowych dla Róż młodzieży i
dzieci.
Po południu o godz. 16,30 Gorzkie Żale z rozważaniem pasyjnym i Msza św.
2.
W związku ze zmianą czasu, od jutra / poniedziałek – 27. III. / Msza św. wieczorowa w
dni powszednie będzie o godz. 18,00.
3.
Nowenna do M.B. Nieust. Pomocy we środę o godz. 18,00.
4.
W tym tygodniu przypada I Sobota kwietnia. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca
N.M.P. w sobotę po wieczorowej Mszy św.
5.
W najbliższy piątek / 31. III. / Msza św. wieczorowa będzie o godz. 18,00.
Po Mszy św. zamiast Drogi Krzyżowej będzie Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu
Grupy Teatralnej
„RODZINA” z Parafii Grzegorzówka – Wólka Hyżneńska – Parafia, którą
tworzył i był pierwszym proboszczem nasz Rodak śp. + Ks. Henryk Rychlak. Serdecznie
zapraszamy !
Misterium trwa około jednej godziny.
Dzieci będą mieć Drogę Krzyżową w sobotę o godz. 9.00.
6.
Zmiana tajemnic różańcowych dla Róż mężczyzn będzie w przyszłą niedzielę / 2. IV. /
po Sumie.
7.
Troskę o kościół powierzam Rodzinom z domów nr: 611 – 620.
W imieniu Sióstr ze Zgromadzenia od Aniołów i własnym przekazujemy serdeczne
podziękowanie za ofiary złożone do puszek w ubiegłą niedzielę. Zebrano kwotę: 7.900 zł. Bóg
zapłać !
Składamy również serdeczne podziękowania za dary przekazane na rzecz
poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie. Darów jest bardzo dużo, część została przekazana
wczoraj a reszta będzie przewieziona na Ukrainę we środę. Pragnę serdecznie podziękować
naszej wspólnocie Parafialnego Zespołu „CARITAS” za bezinteresowną pomoc przy zbieraniu
darów.
W przyszłą niedzielę / 2. IV. / po Sumie w kościele będzie koncert pieśni
wielkopostnych w wykonaniu Uczniów i Nauczycieli Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Jeżowem. Zapraszamy !
Msze św. za śp. + Krystynę Dec, od Sąsiadów i koleżanek z domu rodzinnego, będą
odprawione: jutro, we wtorek i środę o godz. 6,30.
Msza św. za śp. + Marię Komsa, od Sąsiadów z Podborczyn, będzie odprawiona jutro o
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godz. 6,30.
Msza św. za śp. + Henryka Mścisz, od koleżanek z pracy będących na emeryturze,
będzie odprawiona we wtorek o godz. 6,30.
Msza św. w intencji Rodzin z domów nr: 551 – 560, będzie odprawiona we środę
wieczorem pom Nowennie.
Msza św. za zmarłe Siostry różańcowe z Róży M.B. Gromnicznej, Pani Beaty
Gumieniak, będzie odprawiona we środę o godz. 18,30.
Msza św. za śp. + Sabinę Piędel, od koleżanek brata Kacpra z klasy IV C, będzie
odprawiona we czwartek o godz. 18,00.
Msza św. za śp. + Jana Krzyś, od Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Nisku, będzie odprawiona w piątek o godz. 18,00.
Msza św. za śp. + Marię Fila, od Sióstr różańcowych z Róży Św. Jadwigi Królowej, Pani
Janiny Sitarz, będzie odprawiona w piątek o godz. 18,00.
Msza św. za zmarłych z Róży Św. Józefa, Pana Krzysztofa Piędel, będzie odprawiona
w piątek o godz. 18,00.
Msza św. za śp. + Anielę Chorzępa, od Pracowników Urzędu Gminy Jeżowe i Ośrodka
Pomocy Społecznej, będzie odprawiona w sobotę o0 godz. 6,30.
Msza św. w intencji Sióstr różańcowych z Róży M.B. Pocieszenia, Pani Elżbiety Szewc,
będzie odprawiona w sobotę o godz. 18,00.
Msza św. za śp. + Stanisława Kozak, od Sąsiadów z Pikuł, będzie odprawiona w
przyszłą niedzielę o godz. 7,00.
Msza św. za śp. + Marię Fila, od Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników i uczniów Szkoły
Podstawowej w Jeżowem – Podgórzu, będzie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 9,00.
Msza św.za śp. + Ks. Prałata Jana Sowę, od Sąsiadów i Pana Andrzeja Drelicha,
będzie odprawiona w przyszłą niedzielę wieczorem po Gorzkich Żalach.
Msza św. w intencji Rodzin z domów nr: 601 – 610, będzie odprawiona w terminie
późniejszym – będzie ogłoszona.
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