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1. Dziś Msza św. w intencji członków Żywego Różańca o godz. 15.00, a po niej
zmiana tajemnic różańcowych. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym i ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego o godz. 16.00. Ofiary złożone
w czasie Gorzkich Żali zostaną przeznaczone na kwiaty do Bożego Grobu.
2. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas II gimnazjalnych odbędzie się
w poniedziałek, 5 marca o godz. 18.00.
3. 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.
4. Przy ołtarzu bocznym – św. Antoniego jest wystawiony kosz na dary dla
potrzebujących. Bardzo prosimy składać tam trwałą żywność i środki czystości!
5. Przypominamy i zapraszamy na Warsztaty Czytania Liturgicznego w dniach
9 marca od godz. 18.00 do 20.00 i 10 marca od godz. 9.00 do 13.00. Miejsce
spotkania sala klasztorna. Do udziału szczególne zaprasza się osoby z naszych
grup działających przy parafii oraz osoby indywidualne. Prosimy dokonywać
zapisów w zakrystii lub na naszej stronie parafialnej w celu przygotowania
odpowiedniej ilości materiałów warsztatowych.
6. W zakrystii można 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.
7. 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.
8. Wielkopostne rekolekcje parafialne odbędą się od 17 do 21 marca, zaś dla
uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w dniach od 19 do 21 marca. Prosimy Was
o modlitwy i ofiary o dobre owoce tych rekolekcji.
9. Trwają zapisy na Ekstremalną Drogę Krzyżową, która odbędzie się 23 marca.
Stąd odbędą się spotkania 4 marca czyli dzisiaj i 11 marca o godz. 18.00 w
naszym kościele na temat idei i standardów tej indywidualnej formy
duchowości.
10.Jesteśmy wdzięczni ofiarodawcom, którzy w ubiegłym roku przekazali 1% na
franciszkanów w Krośnie. Przypominamy, że Franciszkańska Fundacja Brat
Słońce z Krakowa umożliwia przekazanie 1% z podatku na dzieła charytatywne
i renowację kaplicy Oświęcimów przy naszej parafii – szczegółowe informacje
na ulotkach, które znajdują się pod chórem.
11.Ojcowie Kapucyni w Krośnie zapraszają na Mszę św. w intencji Ojczyzny dnia
10 marca o godz. 18.30.
12.W ubiegłym tygodniu zmarła nasza była pracownica, ŚP MARIA MAJKA,
polećmy ją Miłosierdziu Bożemu………………………………

