OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
15 Niedziela Zwykła
16 lipca 2017r.
1. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła będziemy przeżywać: we wtorek –
wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera; we czwartek –
wspomnienie bł. Czesława, prezbitera; w piątek – wspomnienie św.
Wawrzyńca z Bryndisi, prezbitera i doktora Kościoła; w sobotę – święto św.
Marii Magdaleny.
2. W poniedziałek – 17 lipca – odbędzie się spotkanie wszystkich, którzy chcą
poszerzać kult MBM i należeć do Jej bractwa, początek spotkania o godz.
18.00 – serdecznie zapraszamy!
3. We czwartek – 20 lipca – zapraszamy na koncert organowy i Fletnię Pana
o godz. 18.00 w naszym kościele.
4. Spotkanie młodzieży przed wyjazdem na Kalwarię Pacławską odbędzie się
w dniu 21 lipca tj. w piątek o godz. 18.00.
5. Trwają zapisy na 15. Pieszą Pielgrzymkę z Krosna na Kalwarię Pacławską.
Zapisywać można się w zakrystii po Mszach św. lub na naszej stronie
internetowej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 30 lipca o godz.
18.00 w salce klasztornej.
6. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu kancelaria parafialna czynna tylko
od wtorku do piątku po Mszy św. wieczornej od godz. 18.00 do 18.30.
7. W przyszłą niedzielę – 23 lipca – z racji zbliżającego się wspomnienia św.
Krzysztofa patrona kierowców po każdej Mszy św. będzie obrzęd
błogosławieństwa kierujących i ich pojazdów. Ofiary zbierane przy tej okazji
będą przeznaczone na fundusz MIVA, którego celem jest pomoc polskim
misjonarzom w zakupie środków transportu.
8. Ogłoszenia spoza parafii: Na Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny i uczczenie
relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki zaprasza parafia św. Wojciecha w Krośnie,
w dniu 19 lipca o godz. 18.00; Trwa akcja Woda dla Afryki, która polega na
zbieraniu makulatury na ten cel. Przy kościele Farnym znajdują się pojemniki
na makulaturę; Franciszkańska Szkoła Muzyki i Liturgii w Krakowie ogłasza
nabór na nowy rok szkolny – szczegóły tych ogłoszeń znajdziecie na
plakatach.

