OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Najświętszej Trójcy
27 maja 2018r.
1. Dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy, uwielbiamy Jedynego Boga w Trzech osobach:
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Także dziś, kończy się okres Komunii świętej
wielkanocnej. Nabożeństwo majowe o godz. 16.30. Odpust w Farze Krośnieńskiej
o godz. 12.00.
2. We czwartek – 31 maja – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże
Ciało. Msze św. jak w niedzielę. Ogólno-miejska procesja Eucharystyczna wyruszy z
kościoła Farnego po Mszy św. o godz. 10.30 czyli ok. godz. 11.30. Nasz ołtarz znajduje
się na Rynku i tam będzie zakończenie procesji. Przypominamy, że udział tylko
w procesji nie zastępuje obowiązku uczestnictwa we Mszy św. Nabożeństwo majowe
w Boże Ciało o godz. 16.30.
3. Także w Boże Ciało Mszą św. o godz. 17.00 rozpoczynamy Triduum przed
Uroczystością Nawiedzenia NMP. Przez trzy dni kazania będzie głosił o. Zenon Burdak,
bernardyn z Dukli.
4. Wszystkich Parafian i sympatyków bardzo prosimy o kwiaty ogrodowe do dekoracji
ołtarza na Boże Ciało. Zwłaszcza cenne są piwonie i irysy, kwiaty można składać od
wtorku wieczorem przez całą środę przy wejściu do klasztoru!
5. W piątek – 1 czerwca – Wspomnienie św. Justyna, męczennika, także I Piątek miesiąca
– spowiedź św. od godz. 7.00 do 8.30 i po południu od godz.16.00 do 17.30.
Nabożeństwa czerwcowe sprawujemy jak majowe po Mszy św. wieczornej za
wyjątkiem niedziel i uroczystości.
6. W sobotę – 2 czerwca – I Sobota miesiąca – odwiedzimy chorych w godzinach
dopołudniowych. Po nabożeństwie czerwcowym modlitwa i błogosławieństwo matek
w stanie błogosławionym – serdecznie zapraszamy.
7. W przyszła niedzielę – 3 czerwca – Uroczystość Nawiedzenia NMP – Odpust
parafialny. Suma o godz. 12.30. W tym dniu nabożeństwo czerwcowe o godz. 16.30!
8. 10 czerwca przeżywać będziemy 11 Jarmark Franciszkański. Już od godz. 9.00 – czynna
będzie kawiarenka Murkowa, na Mszy św. o godz. 12.30 wystąpi Schola Kapucyńska, a
po Mszy św. koncert scholii. W śród atrakcji jarmarkowych będą między innymi: Viva
Domingo, Krośnieńska Atlantyda, Akademia Młodego Zawodowca, Ekspedyt, Zestaw
Młodego Strażaka, Sankofa, Projektor i Uwielbienie już dziś – serdecznie zapraszamy!
Dochód z jarmarku będzie przeznaczony na leczenie rocznego Olusia.
9. Ogłoszenia spoza naszej parafii: Zaproszenie na Marsz dla Życia i Rodziny, który
odbędzie się w niedzielę, 3 czerwca w Przemyślu; Rycerstwo Niepokalanej zaprasza
na Rekolekcje Ewangelizacyjne do Niepokalanowa w dniach 14 – 23 lipca; Prezydent
Miasta Krosna informuje w sprawie uzyskania dotacji na korektory energii odnawialnej
i rozpoczyna realizację projektu; Szczegóły tych informacji znajdziecie w gablotach
przy wejściu do kościoła.
10. W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana nasza parafianin: ŚP RYSZARD KAPAŁKA
z ul. Szczepanika. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu……………………….

