OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Poświęcenia Kościoła
29 października 2017r.(XXXNZ)
1. Dziś przeżywamy Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła – czyli dzień
wdzięczności Bogu Najwyższemu za ten Dom modlitwy, w którym On
przebywa i z Którym się spotykamy; a także za ludzi, którzy go wybudowali,
odrestaurowali i utrzymują.
2. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy do wtorku o godz. 16.30.
3. W środę – 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.
w naszym kościele według porządku niedzielnego. Msza św. na cmentarzu
zostanie odprawiona o godz. 14.00, a po niej procesja żałobna z modlitwą
za wszystkich zmarłych. W Uroczystość Wszystkich Świętych Towarzystwo
Pomocy im. Św. Brata Alberta w Krośnie przeprowadzi na cmentarzu kwestę
na rzecz „Kuchni dla ubogich” oraz schroniska dla bezdomnych i
pozbawionych środków do życia. Osoby kwestujące będą zaopatrzone
w identyfikatory.
4. We czwartek – 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
W tym dniu łączymy się ze wszystkimi cierpiącymi w czyśćcu. Msze św. w
tym dniu o godz. 7.00, 8.00, 15.30 i 17.00 – po ostatniej Mszy św. procesja
do pięciu stacji po kościele.
5. W piątek – 3 listopada – Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Zakonu
Franciszkańskiego. Modlimy się za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców,
Krewnych i Dobrodziejów Zakonu Serafickiego. Także w tym dniu I Piątek
miesiąca listopada spowiedź św. od godz. 7.00 do 8.30 i od godz. 16.00 do
17.30.
6. W sobotę – 4 listopada – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
W tym dniu odwiedzimy naszych chorych z racji I Soboty w godzinach
dopołudniowych. Po wieczornej Mszy św. modlitwy i błogosławieństwo
matek w stanie błogosławionym – serdecznie zapraszamy!
7. W przyszłą niedzielę – 5 listopada – będziemy gościć misjonarzy z Krakowa,
którzy będą głosić Słowo Boże i po Mszy św. zbierać ofiary na misje. Z racji
I Niedzieli miesiąca Msza św. dla członków Żywego Różańca o godz. 15.00.
8. W zakrystii przyjmujemy wypominki za zmarłych. Nabożeństwa
wypominkowe odprawiane będą w naszym kościele od 2 listopada przez
cały miesiąc, codziennie o godz. 16.30, a w każdy poniedziałek listopada
o godz. 17.00 będzie odprawiona Msza św. za wszystkich zmarłych
polecanych w wypominkach.
9. OO. Kapucyni z Krosna zapraszają na wyjazd do Lwowa w dniu 11 listopada –
szczegóły w gablocie.

