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27 sierpnia 2017r.
1. Dzisiaj dzień dziękczynienia za zbiory w naszej diecezji. Główne uroczystości
odbędą się na stadionie w miejscowości Długie. Modlimy się o Boże
błogosławieństwo w ciężkiej pracy rolników i żeby nikomu nie zabrakło chleba
powszedniego.
2. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – św. Augustyna, biskupa
i doktora Kościoła; we wtorek – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela; w piątek –
błogosławioną Bronisławę, dziewicę.
3. W piątek - 1 września przypada 78 rocznica wybuchu II wojny światowej.
Modlimy się za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny!
4. Także jest to I piątek miesiąca września okazja do spowiedzi świętej od godz.
7.00 do 8.30 i po południu od godz. 16.00 do 17.30. Serdecznie zachęcamy
zwłaszcza dzieci i młodzież, aby z Panem Jezusem rozpoczęli nowy rok szkolny!
5. W sobotę – 02.09. – I Sobota miesiąca. Odwiedziny chorych w godzinach
dopołudniowych. Adresy nowych chorych prosimy składać w zakrystii!
6. Od soboty kancelaria parafialna czynna jak w ciągu roku tj. w poniedziałki
i środy po Mszy św. wieczornej, a w soboty od godz. 9.00 do 11.00.
7. W przyszłą niedzielę – 3 września - I niedziela miesiąca – Msza św. w intencji
Członków Żywego Różańca o godz. 15.00, a po niej zmiana tajemnic
różańcowych, także za tydzień Spotkanie Rady Parafialnej o godz. 18.00!
8. W przyszły poniedziałek – 4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny
i katechetyczny. Módlmy się o błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski
i opiekę MBM dla wszystkich uczniów, nauczycieli i katechetów.
9. Zgodnie z odczytanym Listem od Misjonarza na ołtarzach bocznych i pod chórem
znajdują się Programy Misji św. na każdą rodzinę przypada jeden, prosimy je
zabrać i już teraz zaplanować swój udział w naukach
i nabożeństwach Misyjnych!
10.Zaproszenia spoza parafii: na XIII Festiwal Marii Konopnickiej w Żarnowcu
w dniach od 01 do 03.09. oraz na poświęcenie Krzyża Internowanych, które
odbędzie się dnia 3 września o godz. 12.00 w Farze Krośnieńskiej - szczegóły tych
wydarzeń znajdują się na afiszach.

