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1. Serdecznie witamy ks. Zdzisława Sawkę – saletyna z Dębowca, który będzie
prowadził rekolekcje wielkopostne, które są czasem działania Ducha Świętego w
naszej parafii. Ofiary z niedzieli dzisiejszej będą przeznaczone na wynagrodzenie
za rekolekcje. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i ucałowaniem
relikwii Krzyża Świętego dziś o godz. 16.00. Ofiary złożone w czasie Gorzkich Żali
zostaną przeznaczone na kwiaty oraz wystrój Ciemnicy i Bożego Grobu.
2. Dzisiaj odbędzie się w naszym kościele koncert wielkopostny „TRISTIA”. Początek
koncertu o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.
3. Rekolekcje trwają do środy włącznie, nauki o godz.8.00 i 17.00. We wtorek po
Mszy św. o godz. 17.00 – Konferencja Maryjna – zapraszamy Przyjaciół MBM
i wszystkich chętnych.
4. W poniedziałek – 19 marca – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona
Kościoła Powszechnego. Jest to Święto patronalne Sióstr Józefitek - życzymy im
wielu łask Bożych i opieki tak wielkiego Patrona.
5. Spotkania młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania odbędą
się w dniach: z klas II gimnazjalnych w poniedziałek – 19 marca o godz. 18.00 i
III gimnazjalnych 21 marca, w środę o godz. 18.30!
6. W tym tygodniu rozpoczynamy spowiedź wielkanocną w dekanacie, dlatego
kancelaria parafialna będzie nieczynna od 21.03. do 02.04. 2018r. U nas
spowiedź zasadniczo rano, tylko dyżury przed Mszą wieczorną! Szczegółowy
program spowiedzi znajduje się w gablocie.
7. 23 marca, w piątek po raz drugi wyruszy z naszego kościoła Ekstremalna Droga
Krzyżowa. Od godz. 18.00 wydawanie pakietów w cenie 15 zł., zaś o godz. 20.00
Msza św. Zapraszamy na nią nie tylko uczestników, ale członków rodzin,
sympatyków tej idei duchowości. Zapraszamy także mężczyzn w ramach co
miesięcznej Mszy św. „Za i w intencji mężczyzn”.
8. Msza św. z udziałem Rycerstwa Niepokalanej, a po niej spotkanie formacyjne
– 24 marca, w sobotę.
9. W przyszłą niedzielę – 25 marca – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, na każdej
Mszy św. poświęcenie palm. W tym dniu Ks. Dziekan zaprasza na poświęcenie
palm na Rynku krośnieńskim o godz. 12.00. Także w tym dniu, w naszym
kościele na koncert Pieśni pasyjnych zaprasza: Chór Mieszany „Echo” z Krosna,
Podkarpacki Chór Męski i Strzyżowski Chór Kameralny, początek o godz. 18.15.
10.Przy ołtarzu św. Antoniego jest wystawiony kosz, do którego można składać dary,
dla ubogich rodzin naszej parafii, które będą rozdawane w Wielką Sobotę od
godz. 13.00!
11.W niedzielę, 25 marca ruszy już X edycja Krośnieńskich Pól Nadziei, czyli zbiórka
na Hospicjum Krośnieńskie. Szczegóły tej akcji, znajdziecie na plakatach.

