OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
20 maja 2018r.
1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na Mszy św. o godz. 9.30 kandydaci
do bierzmowania przyjmą „Modlitewnik dojrzałego chrześcijanina”. Także dziś
po Mszy świętej o godz. 15.00 – spotkanie członków Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich.
2. Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. 16.30. W dni powszednie nabożeństwa
majowe są odprawiane po Mszy św. wieczornej.
3. W Liturgii Kościoła tego tygodnia przeżywać będziemy: w poniedziałek – święto
NMP – Matki Kościoła, w środę – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Ojca
Franciszka z Asyżu; we czwartek – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego
i Wiecznego Kapłana; w sobotę - wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera.
4. Uwaga kandydaci do bierzmowania w tym tygodniu spotkania: w poniedziałek
– 21.05. – klas II gimnazjalnych, a w środę – 23.05. – klas III gimnazjalnych.
Spotkania odbędą się po nabożeństwie majowym – obecność obowiązkowa!
5. We czwartek – 24 maja – comiesięczna Msza św., w naszym kościele,
Za i w intencji mężczyzn o godz. 18.00.
6. W sobotę – 26 maja – obchodzimy Dzień Matki. Wszystkie mamy polecamy
Matce Bożej Murkowej prosząc o potrzebne łaski dla nich, a dla tych co odeszły
do Pana będziemy prosić o życie wieczne.
7. W przyszłą niedzielę – 27 maja – będziemy przeżywać Uroczystość Trójcy
Najświętszej - odpust w Farze krośnieńskiej, zaś 31 maja – Uroczystość Bożego
Ciała – już dzisiaj Was prosimy, aby pomyśleć o kwiatach na ołtarz, który będzie
przyozdabiany przez naszą parafię na Rynku krośnieńskim.
8. Organizujemy wyjazd do Częstochowy na spotkanie środowisk mężczyzn pod
nazwą „Oblężenie Jasnej Góry” w dniu 23 czerwca. Informacje są na naszej
stronie parafialnej. Zapisy w zakrystii oraz przez stronę parafialną.
Odpowiedzialnym za wyjazd jest o. Jacek Wójtowicz. Zaprasza wspólnota
Męskiej Strony Rzeczywistości.
9. Zaproszenia spoza parafii na: Tato Net 7 sekretów efektywnego ojcostwa w
celu odbudowania prawidłowych relacji w rodzinie, w dniach 25 i 26 maja;
Marsz dla Życia i Rodziny, który odbędzie się 3 czerwca w Przemyślu; 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 stronie
internetowej i na plakatach.
10. W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana nasz parafianin, ŚP. TADEUSZ OWCA,
z ul. Grodzkiej, tato o. Andrzeja Owcy z Zakonu Ducha Świętego. Polećmy go
Miłosierdziu Bożemu………………..

