OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17 Niedziela Zwykła
30 lipca 2017r.
1. Dzisiaj gościmy w naszej parafii o. Marka Sowińskiego z Paragawaju, który

głosi słowo Boże i zbiera ofiary na misje.
2. Także dziś spotkanie organizacyjne przed 15. Pieszą Pielgrzymkę z Krosna
na Kalwarię Pacławską o godz. 18.00 w salce klasztornej.
3. W tym tygodniu będziemy przeżywać: w poniedziałek – wspomnienie św.
Ignacego Loyoli; we wtorek – wspomnienie św. Alfonsa Liguoriego; w
środę – Święto NMP Anielskiej; w piątek – wspomnienie św. Jana Mari
Vianneya, patrona proboszczów.
4. W środę, 2 sierpnia - z racji święta NMP Anielskiej z Porcjunkuli można
zyskać odpust zupełny przez pobożne nawiedzenie kościoła i stałe warunki
uzyskiwania odpustów.
5. We czwartek, 3 sierpnia – I Czwartek miesiąca. Modlimy się o nowe liczne
i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W tym dniu po
nabożeństwie wieczornym zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu w ciszy!
6. W piątek, 4 sierpnia – I Piątek miesiąca, możliwość skorzystania ze spowiedzi
św. od godz. 7.00 do 8.30 i od 16.00 do 17.30.
7. W sobotę, 5 sierpnia – I Sobota miesiąca – po Mszy św. wieczornej
nabożeństwo, modlitwy w intencji dzieci poczętych i błogosławieństwo dla
kobiet w stanie błogosławionym.
8. W przyszłą niedzielę – 6 sierpnia – Będziemy obchodzić Święto
Przemienienia Pańskiego. Z racji I Niedzieli miesiąca Msza św. dla
członków Żywego Różańca o godz. 15.00, po niej zmiana tajemnic
różańcowych.
9. Ogłoszenia spoza parafii: Jest zaproszenie na wieczór z operą i operetką na
Rynku krośnieńskim; klasztor w Harmężach zaprasza na uroczystości
związane z 76 rocznicą męczeńskiej śmierci o. Maksymiliana Mari Kolbego;
na Warsztaty Diakonii Muzycznej zaprasza Przemyśl w dniach od 22 do 25
sierpnia – szczegóły tych ogłoszeń znajdziecie na plakatach.
10. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana nasi parafianie: ŚP. PIOTR MOSKAL
z ul. Żwirki i Wigury oraz ŚP. KRYSTYNA NOWOTARSKA z ul. Grodzkiej.
Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu…………………………

