OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Najświętszej Trójcy
11 czerwca 2017r.
1. Dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy się okres Komunii świętej

wielkanocnej. Nabożeństwo czerwcowe o godz. 16.30. Odpust w Farze Krośnieńskiej
o godz. 12.00.
2. Także dzisiaj w Miejscu Piastowym odbędzie się koronacja figury MB Fatimskiej i
cudownego obrazu MB z Komborni o godz. 13.00.
3. We wtorek – 13 czerwca - Święto św. Antoniego z Padwy po Mszy św. poświęcenie
„chleba św. Antoniego” i ucałowanie relikwii Świętego.
4. W tym dniu będziemy przeżywać 7 rocznicę Koronacji Cudownego Obrazu MBM.
Nabożeństwo czerwcowe o godz. 16.30! O godz. 17.00 – Ks. Arcybiskup Adam Szal
udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
5. W środę – 14.06. – wspomnienie bł. Michała Kozala biskupa i męczennika.
6. We czwartek – 15 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli
Boże Ciało. Msze św. jak w niedzielę. Ogólno-miejska procesja Eucharystyczna
wyruszy z kościoła Farnego po Mszy św. o godz. 10.30 czyli ok. godz. 11.30. Nasz
ołtarz znajduje się na Rynku i tam będzie zakończenie procesji. Przypominamy, że
udział tylko w procesji nie zastępuje obowiązku uczestnictwa we Mszy św.
Nabożeństwo czerwcowe w Boże Ciało o godz. 16.30.
7. W sobotę – 17.06. – Wspomnienie św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego.
8. Wszystkich Parafian i sympatyków bardzo prosimy o kwiaty ogrodowe do dekoracji
ołtarza na Boże Ciało. Zwłaszcza cenne są piwonie i irysy, kwiaty można składać w
środę przy wejściu do klasztoru!
9. W oktawie Bożego Ciała procesje eucharystyczne połączone będą z nabożeństwami
czerwcowym po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci do
sypania kwiatków.
10. W przyszły poniedziałek – 19 czerwca po Mszy św. o godz. 17.00 i nabożeństwie
czerwcowym spotkanie Rycerstwa Niepokalanej oraz kandydatów do bierzmowania
z I klas gimnazjalnych.
11. Rozpoczęły się zapisy na 30. FSM w Kalwarii Pacławskiej. Zapraszamy na nie
młodzież od 3 klasy gimnazjum. Zapisy w zakrystii oraz przez parafialną stronę
internetową trwają do 3 lipca. Pierwsze spotkanie odbędzie się 1 lipca w salce
klasztornej, za wyjazd odpowiedzialny jest o. Jacek Wójtowicz.
12. W imieniu organizatorów 10. Jarmarku Franciszkańskiego bardzo serdeczne
dziękujemy wszystkim sponsorom, ofiarodawcom i osobą zaangażowanym, dzięki
którym jarmark zintegrował dzieci, młodzież i dorosłych – Bóg Wam zapłać!
13. Ogłoszenia spoza parafii: Na Mszę św. za Ojczyznę zapraszają OO. Kapucyni 13.06.
o godz. 18.30; Organizatorzy XXXVII Archidiecezjalnej Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki
zapraszają na Jasną Górę w dniach od 6 do 15 lipca; Jest organizowana Pielgrzymka
Wdzięczności dla św. Jana Pawła II do Rzymu w dniach od 15 do 22.09. 2017r.
informacja w zakrystii. Także zaproszenie na Pielgrzymkę Jubileuszową do Fatimy w
100 rocznicę objawień – szczegóły na afiszach

