OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
6 Niedziela Zwykła
11 lutego 2018r.
1. Dziś obchodzimy 26 Światowy Dzień Chorego. Msza św. połączona z Sakramentem
Namaszczenia Chorych o godz. 8.00. Także comiesięczna Msza św. dla wszystkich
kandydatów do bierzmowania o godz. 9.30.
2. Także dziś pierwszy dzień nowenny przed 100 rocznicą odzyskania Niepodległości.
Zgodnie z prośbą ks. Arcybiskupa Adama Szala u nas nabożeństwo nowennowe
o godz. 16.30 – serdecznie zapraszamy.
3. W środę – 14 lutego – przypada Środa Popielcowa i rozpoczyna się 40 dniowy
okres Wielkiego Postu. W środę obowiązuje post ścisły, tj. ilościowy, czyli jeden
posiłek do syta oraz jakościowy, czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych.
(Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli
14 rok życia, natomiast post ilościowy tych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie
rozpoczęli 60-go). Rodzice powinni zatroszczyć się, aby również ci, którzy z racji
młodszego wieku niezwiązani są jeszcze obowiązkiem postu byli wprowadzeni w
autentycznego ducha pokuty. W naszym kościele Msze św. w tym dniu o godz.
7.00, 8.00, 9.30, 15.00, 17.00 i dodatkowo o 19.00. Posypanie głów popiołem
podczas każdej Mszy św.
4. Od Środy Popielcowej do soboty modlimy się o ducha pokuty dla wiernych.
5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas siódmych odbędzie się w środę –
14 lutego o godz. 18.00.
6. W piątek – 16 lutego – Droga Krzyżowa o godz. 16.30 i po Mszy św. o godz. 17.00.
Także w środy Wielkiego Postu będzie Droga Krzyżowa po Mszy św. o godz. 8.00.
7. W przyszłą niedzielę – 18 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu, nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego
o godz. 16.00. Kazania pasyjne w tym roku będzie głosił O. Krzysztof Kozioł. Ofiary
złożone w czasie Gorzkich Żali zostaną przeznaczone na kwiaty do Bożego Grobu.
8. W dzień ocalenia Miasta Krosna przez pośrednictwo Matki Bożej Murkowej tj.
16 marca, już po raz siódmy wyruszy Droga Krzyżowa ulicami miasta.
9. Wielkopostne rekolekcje parafialne odbędą się od 17 do 21 marca, zaś dla
uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w dniach od 19 do 21 marca. Zachęcamy do
modlitwy o dobre owoce tych rekolekcji.
10. Już można zapisywać się na Ekstremalną Drogę Krzyżową rejon Krosno na stronie
głównej EDK. Więcej informacji będzie później na stronie parafialnej.
11. Ogłoszenia spoza parafii: Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów w
Krośnie, ul. Wojska Polskiego 28, od dnia 12 lutego br. rozpoczyna rekrutację do
klasy pierwszej, zaś 20 lutego zaprasza na dzień otwarty; Spotkania Małżeńskie
zapraszają na weekendowe spotkanie, w czasie którego można pogłębić, odnowić
albo nawet odbudować małżeńską więź. Szczegóły tych informacji znajdziecie w
gablocie.

