OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
VII Niedziela Wielkanocna – 13 maja 2018r.

1. Przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest to wywyższenie
całego człowieka przez Jezusa, który powraca do Ojca swojego i Ojca naszego.
Msza św. z udziałem bierzmowanych o godz. 9.30!
2. Dziś nabożeństwo majowe o godz. 16.30, zaś w dni powszednie odprawiamy
je po Mszy św. wieczornej wraz z nowenną przed Uroczystością Zesłania
Ducha Świętego.
3. W tym tygodniu w Liturgii będziemy przeżywać: w poniedziałek – uroczystość
św. Macieja, Apostoła; we wtorek – wspomnienie św. Małgorzaty z Kortony;
w środę – święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona
Polski; we czwartek – wspomnienie św. Paschalisa Baylon, zakonnika; w
piątek – wspomnienie św. Feliksa z Cantalice, zakonnika.
4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjalnych odbędzie
się dnia 16 maja, w środę o godz. 18.00 – obecność obowiązkowa!
5. 18 maja, w piątek o godz. 17.00 Msza św. oraz nabożeństwo majowe
z udziałem Rycerstwa Niepokalanej, a później spotkanie formacyjne.
6. W przyszłą niedzielę – 20 maja – Będziemy obchodzić Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego. Na Mszy św. o godz. 9.30 kandydaci do bierzmowania
przyjmą „Modlitewnik dojrzałego chrześcijanina”. Także za tydzień po Mszy
świętej
o godz. 15.00 – spotkanie członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
7. 24 maja o godz. 18.00 – Msza św. „Za i w intencji mężczyzn”.
8. Zaproszenia spoza parafii: Na Mszę św. za Ojczyznę do parafii św. Wojciecha
dnia, 19.05. o godz. 18.00; Na film pt. „Bóg nie umarł – światło w ciemności”
do artKina; Na festyn sportowo – rekreacyjny z okazji Międzynarodowego
Dnia Rodziny i Międzynarodowego Dnia Dziecka, zaprasza Wspólnota Caritas
w Krośnie, w niedzielę, 20 maja od godz. 14.00; Księża Michalici w Miejscu
Piastowym zapraszają młodzież do zapoznania się z bogatą ofertą wyboru
kierunków kształcenia, zwłaszcza w klasach mundurowych z interesującą
formą szkolenia - szczegóły tych informacji znajdziecie na plakatach.

