OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
26 Niedziela Zwykła
1 października 2017r.
1. Dziś miesięczna Msza św. Żywego Różańca o godz. 15.00 ze zmianą tajemnic
różańcowych, o godz. 16.30 nabożeństwo różańcowe.
2. W poniedziałek – 2 października – spotkanie kandydatów do bierzmowania
z klas II o godz. 18.00 – w salce klasztornej.
3. We wtorek – 3 października – po Mszy św. wieczornej odprawione zostanie
nabożeństwo „Transitus”, czyli wspomnienie błogosławionej śmierci św. Ojca
Franciszka z Asyżu – bardzo serdecznie zapraszamy!
4. W środę – 4 października – Uroczystość św. Franciszka z Asyżu – założyciela
naszego Zakonu. Uroczystej Mszy św. o godz.17.00 przewodniczył będzie
i kazanie wygłosi o. Marek Haśko, kapucyn z Krosna.
5. We czwartek – 5 października – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, także
I Czwartek miesiąca. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie zakonne
i misyjne. Nabożeństwo różańcowe wyjątkowo po Mszy św., a później
adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy!
6. W piątek – 6 października – I Piątek miesiąca. Spowiedź pierwszopiątkowa od
godz. 7.00 do 8.30 i od godz. 16.00 do 17.30. Także w I piątek Nabożeństwo
różańcowe wyjątkowo po Mszy św.!
7. W sobotę – 7 października – Wspomnienie NMP Różańcowej i I Sobota
miesiąca. Chorych odwiedzimy w godzinach dopołudniowych. Po Mszy św.
o godz.17.00 – nabożeństwo i modlitwy w intencji matek w stanie
błogosławionym – zapraszamy!
8. W przyszłą niedzielę – 8 października – przeżywać będziemy XVII Dzień
Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!” po każdej Mszy św. będą
zbierane do puszek ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla
młodzieży zdolnej, a nie mogącej się uczyć ze względów finansowych.
9. Przypominamy, że Msza św. dla wszystkich przygotowujących się do
sakramentu bierzmowania, także w przyszłą niedzielę o godz. 9.30!
10.Można składać jeszcze podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który ma
na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci, deklaracje są
wyłożone na ołtarzach bocznych.
11.Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę 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 lub telefonicznie.
12.Zaproszenia spoza parafii: Chór mieszany „Echo” ogłasza nabór nowych
członków, próby co wtorek o godz. 18.00 w Domu Nauczyciela; zaproszenie na
pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin do Jarosławskiej Kolegiaty w dniu 14
października.

