OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
VII Niedziela Wielkanocna – 28 maja 2017r.
1. Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest to wywyższenie
całego człowieka przez Jezusa, który powraca do Ojca swojego i Ojca naszego.
2. Nabożeństwo majowe o godz. 16.30, zaś w dni powszednie będą odprawiane po
Mszy św. wieczornej z nowenną przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
3. Mszą św. o godz. 17.00 rozpoczynamy Triduum przed Uroczystością Nawiedzenia
NMP. Przez trzy dni kazania będzie głosił ks. Paweł Bryś – saletyn z Dębowca.
4. We środę – 31 maja – Uroczystość Nawiedzenia NMP – Odpust parafialny. Msze
św. w tym dniu będą sprawowane o godz.: 7.00, 8.00, 9.30, 15.00 i o 17.00, której
przewodniczył będzie i słowo Boże wygłosi o. prof. Zdzisław Gogola z Krakowa.
W tym dniu nabożeństwo majowe o godz. 16.30!
5. We czwartek – 1 czerwca – I Czwartek miesiąca czerwca. Modlimy się o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne. Nabożeństwa czerwcowe sprawujemy jak majowe
po Mszy św. wieczornej za wyjątkiem niedziel i uroczystości. Po nabożeństwie
czerwcowym adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy.
6. W piątek – 2 czerwca – I Piątek miesiąca – spowiedź św. od godz. 7.00 do 8.30 i po
południu od godz.16.00 do 17.30.
7. W sobotę – 3 czerwca – I Sobota miesiąca – odwiedzimy chorych w godzinach
dopołudniowych. Po nabożeństwie czerwcowym modlitwa w intencji kobiet w
stanie błogosławionym.
8. Wspólnota FZŚ zaprasza na pielgrzymkę jubileuszową do Dukli w 20 rocznicę
kanonizacji św. Jana z Dukli i pobytu św. Jana Pawła II. Pielgrzymka odbędzie się
dnia 3 czerwca (sobota), chętny prosimy o zapisywanie się w zakrystii.
9. W przyszła niedzielę – 4 czerwca – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Msza
św. Żywego Różańca o godz. 15.00 i zmiana tajemnic różańcowych. Także w tym
dniu przeżywać będziemy 10 Jarmark Franciszkański. Już od godz. 9.00 – czynna
będzie kawiarenka i Namiot Nawiedzenia, na Mszy św. o godz. 12.30 wystąpi
Podkarpacki Chór Męski ze Strzyżowa, a po Mszy św. koncert tegoż chóru. Inne
atrakcje jarmarkowe są wypisane na plakacie - serdecznie zapraszamy! Dochód z
jarmarku będzie przeznaczony na leczenie chorego Jakuba.
10. Ogłoszenia spoza naszej parafii: Uroczystości 20 rocznicy pobytu św. Jana Pała II
w Krośnie odbędą się w Jego sanktuarium, dnia 10 czerwca o godz. 17.00; Księża
Michalici w Miejscu Piastowym zapraszają do zapoznania się z atrakcyjną ofertą
nauki w prowadzonym przez siebie Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Szkoła
zapewnia wysoki poziom edukacyjny i bogaty wybór kierunków kształcenia
licealnego oraz technicznego, a także na poziomie szkoły zawodowej.
11. W tym tygodniu odeszła do Pana nasza parafianka ŚP STANISŁAWA BOLAK
z ul. Grodzkiej. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu……………………….

