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1. Dziś obchodzimy Dzień pomocy misjom Ad Gentes pod hasłem: Uczniowie misjonarze mocą Ducha Świętego. Po Mszach św. będą zbierane ofiary na misje i
organizację rekolekcji ogólnomiejskich dla młodzieży! Dziś nabożeństwo Gorzkich
Żali z kazaniem pasyjnym i ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego o godz. 16.00.
Ofiary złożone w czasie nabożeństwa będą przeznaczone na kwiaty.
2. We czwartek – 1 marca – I Czwartek miesiąca modlimy się o nowe i liczne
powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie
zapraszamy na pół godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w milczeniu.
3. W piątek – 2 marca – I Piątek miesiąca – okazja do spowiedzi św. od godz. 7.00 do
8.30, a po południu od godz. 16.00 do 17.30. W tym dniu Drogę Krzyżową
o godz. 16.30 poprowadzi młodzież klas III przygotowująca się do bierzmowania!
4. W sobotę – 3 marca – I Sobota miesiąca – chorych parafian odwiedzimy w
godzinach dopołudniowych. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo w intencji
kobiet w stanie błogosławionym i indywidualne błogosławieństwo – zapraszamy.
5. W przyszłą niedzielę – 4 marca – III Niedziela Wielkiego Postu. Msza św. w intencji
członków Żywego Różańca o godz. 15.00, a po niej zmiana tajemnic różańcowych.
6. Drogę Krzyżową odprawiamy: w środę po Mszy św. o godz.8.00 i w piątek –
o godz. 16.30 oraz po zakończeniu Mszy św. o godz. 17.00.
7. W zakrystii można już nabyć świece – paschaliki po 7zł i baranki wielkanocne po
5zł. Dochód z ich sprzedaży Caritas przemyska przeznaczy na pomoc osobom
niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
8. Zapraszamy na Warsztaty Czytania Liturgicznego w dniach 9 i 10 marca. Do
udziału szczególne prosimy ze wszystkich grup parafialnych, a zwłaszcza takich jak:
Ministranci, Młodzież Franciszkańska, Domowy Kościół, Przyjaciele MBM
i schola. Zapraszamy także osoby nie zrzeszone, które chciały by podjąć trud
czytania podczas ceremonii liturgicznych. Prosimy dokonywać zapisów w zakrystii
lub na stronie parafii.
9. W dzień ocalenia Krosna przez MB. Murkową już po raz siódmy wyruszy Droga
Krzyżowa ulicami naszego miasta. Serdecznie zapraszamy na to nabożeństwo
wszystkich mieszkańców miasta i okolic w dniu, 16 marca o godz. 17.30.
10.Trwają zapisy na Ekstremalna Droga Krzyżowa, która odbędzie się 23 marca. W
związku z tym odbędą się dwa spotkanie na temat idei i standardów tej
indywidualnej formy duchowości, dnia 4 i 11 marca o godz. 18.00, w naszym
kościele.
11.Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Fara krośnieńska zaprasza
na Mszę św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych dnia, 4 marca o godz. 12.00.

