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24 września 2017r.
1. Dzisiaj kończymy Misje św. jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Jego
Miłosierdzie i wszelkie łaski, MBM za wstawiennictwo i opiekę,
a o. Ignacemu Kosmanie z Niepokalanowa za słowa pełne mocy
i Ducha – oby wydały owoc stokrotny! Ofiary, które składacie, przeznaczone
są na klasztor w Niepokalanowie, jako dowód wdzięczności dla o. Ignacego.
2. Także dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.30 – spotkanie dla uczniów klas 7, którzy
rozpoczynają przygotowanie do sakramentu bierzmowania, a o godz. 16.00 nabożeństwo misyjne.
3. Podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie
zabijania chorych nienarodzonych dzieci, można składać: przy wyjściu z
kościoła i na ołtarzach bocznych. Bardzo prosimy o wsparcie tej inicjatywy!
4. W tym tygodniu będziemy wspominać w Liturgii: w poniedziałek –
bł. Władysława, kapłana; w środę – św. Wincentego a Paulo, kapłana;
we czwartek – św. Wacława, męczennika; w piątek - Święto Świętych
Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała; w sobotę – św. Hieronima, kapłana
i doktora Kościoła.
5. Pielgrzymkę Róż Różańcowych do Jarosławia, wyruszy z parkingu na Podwalu
30 września (w sobotę) o godz. 6.30.
6. W przyszłą niedzielę – 1 października – I Niedziela miesiąca, Msza św. Żywego
Różańca o godz. 15.00 ze zmianą tajemnic różańcowych. Rozpoczynamy
nabożeństwa różańcowe, które będą odprawiane codziennie o godz.16.30.
Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy zwłaszcza młodzież i
dzieci. Także w przyszłą niedzielę rozpoczniemy Triduum przed Uroczystością
św. Franciszka z Asyżu. Okolicznościowe modlitwy podczas Mszy św.
wieczornej.
7. Na dzień 7 października planowana jest pielgrzymka dekanalna do Tylawy
w ramach modlitwy Różańcowej do granic. Tam będzie Msza św. o godz.
11.00 i cały różaniec od godz. 14.00 – zapisy w zakrystii do piątku!
8. Planowana jest pielgrzymka Śladami Maryi w dniach 7 i 8 października:
między innymi do Komańczy, Tylawy, Lubomierza i Limanowej. Planowany
koszt ok. 60zł. od osoby – zapisy w zakrystii!
9. Ks. Arcybiskup serdecznie zaprasza młodzieży do Przemyśla na rozpoczęcie
pracy formacyjnej, dnia 8 października od godz. 10.00 do14.00.

