OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Matki Bożej Murkowej
23 NZ - 10 września 2017r.
1. Przeżywamy, już po raz trzeci w naszym mieście, Uroczystość Matki Bożej
Murkowej – Patronki Miasta. Witamy w naszej wspólnocie Ks. Marka - michalitę,
który głosi Słowo Boże na każdej Mszy św. Msza św. dla wszystkich
bierzmowanych dzisiaj o g. 9.30, a po niej spotkanie w salce. O godz. 12.30 –
główna Msza św. pod przewodnictwem o. Mariusza Kozioła – wikariusza naszej
Prowincji z Krakowa.
2. Także dziś rozpoczynamy VII Tydzień Wychowania pod hasłem: Maryja
wychowawczynią pokoleń przez cały tydzień modlimy się w intencji
wychowawców i wychowanków.
3. W tym tygodniu będziemy przeżywać: we wtorek – wspomnienie Najświętszego
Imienia Maryi (w Krośnie jest to dzień Uroczystość MBM, która u nas została
przeniesiona na niedzielę dzisiejszą); w środę – Wspomnienie św. Jana
Chryzostoma, bpa i dra Kościoła; we czwartek – Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego; w piątek - wspomnienie NMP Bolesnej; w sobotę – wspomnienie
męczenników św. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.
4. Spotkanie dla bierzmowanych klas III w środę – 13 września o godz.18.00.
5. Rozpoczęcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w piątek, 15 września Mszą św.
o godz. 20.00. Trwają zapisy przez stronę internetową parafii.
6. W przyszłą niedzielę – 17 września – rozpoczynamy Misje święte, które prowadził
będzie o. Ignacy Kosmana – franciszkanin z Niepokalanowa. Bardzo prosimy
o zapoznanie się z programem i zaplanowanie uczestniczenia w naukach,
nabożeństwach i Mszach św. dla siebie i swoich bliskich!
7. Także w przyszłą niedzielę – 17.09. spotkanie popielgrzymkowe o godz. 18.00!
8. W zakrystii można zapisać się na pielgrzymkę Róż Różańcowych do Jarosławia,
która odbędzie się w dniu 30 września (w sobotę) z ojcem opiekunem.
9. Zaproszenia spoza parafii : na odpust w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
i tradycyjną Drogę Krzyżowej ulicami miasta zapraszają oo. Kapucyni; Na
pielgrzymkę z Krosna do Komborni w dniu 16.09. o godz. 8.00 – zaprasza Ks.
Dziekan; Na obchody Dnia Sybiraka zaprasza Fara w dniu 17.09. o godz. 12.00; Chór
mieszany „Echo” ogłasza nabór do zespołu; na pielgrzymkę małżeństw i rodzin
zapraszają organizatorzy – szczegóły tych ogłoszeń znajdują się w gablocie.
10.W ubiegłym tygodniu zmarł nasz parafianin ŚP. STANISŁAW SOLECKI z ul.
Olejarskiej. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu………….………….

