OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Adwentu(Gaudete)
17 grudnia 2017r.
1. Trzecia Niedzielę Adwentu to niedziela radości. Mamy się cieszyć bo Jezus

Chrystus jest już bardzo blisko! – bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości
Bożego Narodzenia będziemy przeżywać od dziś do 24 grudnia.
2. Msze św. roratnie odprawiamy od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 –
zapraszamy zwłaszcza dzieci z lampionami.
3. W tym tygodniu spowiedź św. w naszym kościele zasadniczo rano od godz.
6.45 do 8.30, później jedziemy na spowiedź do parafii sąsiednich! W tym
tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna w nagłych przypadkach
proszę się zgłaszać po Mszy św. wieczornej.
4. W piątek - 22 grudnia odbędzie się
w naszym kościele spowiedź
przedświąteczna od godz. 9.00 do 10.30 i 11.00 do 12.00 popołudniu od godz.
15.00 do 17.00 i od 17.30 do 18.00. Bardzo prosimy nie zwlekać z
sakramentem pokuty i pojednania. Będzie 18 kapłanów i każdy będzie mógł
się wyspowiadać! Spowiedź w Krośnieńskiej – Farze; i w kościele św. Piotra
Apostoła i św. Jana z Dukli – 23 grudnia – w sobotę – szczegóły przy wejściu
do kościoła.
5. Także w piątek (22.12) w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych
z posługą sakramentalną.
6. Dary dla potrzebujących i ubogich rodzin naszej parafii, składane przy ołtarzu
św. Antoniego, będą rozdawane dnia: 22 grudnia od godz. 16.00 do 17.00!
7. W sobotę przypada rocznica święceń biskupich, a 24 grudnia imieniny ks. Abp
Adama Szala, naszego metropolity – zachęcamy do modlitwy w Jego intencji!
8. Trwa akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017. W zakrystii można nabyć
świece duże po 10 zł i małe po 5 zł na stół wigilijny. Świece oraz opłatki są
także do nabycia w sklepiku.
9. Najbliższa niedziela – 24 grudnia – jest IV Niedzielą Adwentu i dniem
oczekiwania na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. jak w niedzielę,
ale od godz. 6.45 do 12.30! . Wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej.
Starajmy się ten czas przeżyć świątecznie czyli z modlitwą, czytaniem Pisma
św. łamaniem się opłatkiem i życzeniami oraz śpiewaniem kolęd!
10. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. Pasterkę o godzinie 24.00, którą
będziemy sprawować w intencji parafian, dobrodziejów i sympatyków! Ofiary
z tej Mszy św. będą przeznaczone na Fundusz Ochrony Życia.
11. Dyrektor Caritasu w Krośnie zaprasza rodziny ubogie na spotkanie wigilijne
i paczki żywnościowe we czwartek, 21 grudnia o godz. 17.00 do budynku
Caritasu przy ul. Grodzkiej.
12. Prezydent Miasta Krosna i Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorczych zapraszają
wszystkich mieszkańców miasta na Wigilię, która odbędzie się 22 grudnia,
w piątek o godz.17.30 na Rynku krośnieńskim.

