OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
4 czerwca 2017r.
1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Miesięczna Msza św. Żywego
Różańca o godz. 15.00 i zmiana tajemnic różańcowych. Także dzisiaj
przeżywamy 10 Jarmark Franciszkański. Od kilku dni czynna jest wystawa
pana Wacława Turka pt. Podkarpackie Kapliczki. Już od godz. 9.00 – czynna
będzie kawiarenka i Namiot Nawiedzenia. Msza św. w intencji wszystkich
mieszkańców Krosna o godz. 12.30, na której wystąpi Podkarpacki Chór Męski
ze Strzyżowa, a po Mszy św. koncert tegoż chóru. Inne atrakcje jarmarkowe
to między innymi: „Kot w worku”, Kuchnia z pól i łąk, ciasta domowe, stoisko
Ekspedyta, Dziecięcy zespół wokalny z parafii św. Piotra i św. Jana z Dukli serdecznie zapraszamy! Dochód z jarmarku będzie przeznaczony na leczenie
chorego Jakuba.
2. W tym tygodniu w Liturgii przeżywamy: w poniedziałek – Święto NMP Matki
Kościoła; w środę – wspomnienie błogosławionych męczenników Zbigniewa
Strzałkowskiego i Michała Tomaszka; we czwartek – Święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego Kapłana, w sobotę – bł. Bogumiła, biskupa.
3. Uwaga bierzmowani w tym tygodniu spotkania: w środę – 7 czerwca –
II klas gimnazjalnych w salce klasztornej o godz. 18.00. i we czwartek –
8 czerwca – III klas gimnazjalnych, po nabożeństwie czerwcowym w kościele.
obecność obowiązkowa.
4. We czwartek – 8 czerwca – zakończenie Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. Po Mszy św. o godz. 17.00 i nabożeństwie zapraszamy na krótkie
spotkanie do kaplicy Matki Bożej Różańcowej wszystkich, którzy podjęli się tej
modlitwy we wrześniu ubiegłego roku.
5. W sobotę – 10.06. – rozpoczęcie trzydniowych przygotowań do sakramentu
bierzmowania dla klas III gimnazjalnych na Mszy św. o godz. 17.00.
6. W przyszłą niedzielę – 11 czerwca – Uroczystość Najświętszej Trójcy, odpust
w Farze, główna Msza św. o godz. 12.00. Także w przyszła niedzielę koronacja
figury MB Fatimskiej i Obrazu MB z Komborni w Miejscu Piastowym
o godz. 11.00.
7. Zbliżają się ważne dla nas uroczystości: 13 czerwca – Święto św. Antoniego
z Padwy – 7 rocznica koronacji Cudownego Obrazu MBM i sakrament
bierzmowania młodzieży, a 15 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała – już teraz
Was prosimy, aby pomyśleć o kwiatach na ołtarz, który będzie w rynku.
8. Ogłoszenia spoza naszej parafii: 9 czerwca „Godzina Świadectwa” przy
sanktuarium św. Jana Pawła II o godz. 10.00, a o godz. 19.00 pod Krzyżem
Papieskim wystąpi Joszko Broda z dziećmi;
10 czerwca odbędą się uroczystości 20 rocznicy pobytu św. Jana Pała II
w Dukli o godz. 9.30, zaś w Krośnie o godz. 16.00.

