OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
13 Niedziela Zwłyka
1 lipca 2018r.
1. Z naszej wspólnoty żegnamy br. Piotra Łopatkę, który decyzją o. Prowincjała
zostaje przeniesiony do Krakowa. Bratu Piotrowi dziękujemy za dwuletnią
posługę w zakrystii i życzymy wielu łask i błogosławieństwa Bożego oraz
opieki Matki Bożej na nowej placówce.
2. Dzisiaj przy naszym kościele jest przeprowadzana zbiórka na ciężko chorego
Kamila – ofiarodawcom dziękujemy z wsparcie! Także dziś o godz. 15.00
Msza św. w intencji Żywego Różańca, a po Mszy św. zmiana tajemnic
różańcowych.
3. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła będziemy przeżywać: we wtorek –
Święto św. Tomasza, Apostoła; w piątek – wspomnienie bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej, dziewicy.
4. W poniedziałek – 2 lipca – Spotkanie chętnych przed wyjazdem na 31 FSM
do Kalwarii Pacławskiej o godz. 18.00 w salce klasztornej.
5. We czwartek – 5 lipca – I Czwartek miesiąca – Modlimy się o nowe
i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy św. i nabożeństwie
możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy.
6. W piątek – 7 lipca – I Piątek miesiąca – Możliwość spowiedź św. od godz. 7.00
do 8.30 i po południu od godz. 16.00 do 17.30.
7. W sobotę – 7 lipca – I Sobota miesiąca – po Mszy św. wieczornej
nabożeństwo i modlitwy w intencji matek wstanie błogosławionym.
8. W lipcu i sierpniu kancelaria parafialna czynna od wtorku do piątku tylko
po Mszy św. wieczornej, od godz. 18.00 do 18.30.
9. W okresie wakacji nie będzie co miesięcznych odwiedzin chorych. Oczywiście
w nagłych sytuacjach, zawsze służymy kapłańską posługą.
10.Zapraszamy na Pielgrzymkę Radia Maryja do Częstochowy. Wyjazd z Krosna
7 lipca(sobota) o godz. 22.00 z dworca PKS. Szczegółów można dowiedzieć
się w Biurze Radia Maryja, które działa przy naszej parafii.
11. Już można się zapisywać na 16 Pieszą Pielgrzymkę z Krosna na Kalwarię
Pacławską, która odbędzie się w dniach od 9 do 12 sierpnia, pod hasłem
„Idź z Maryją – znajdź Jezusa”. Zapisy w zakrystii po Mszach św. Później
także na stronie internetowej.
12. Mamy zaproszenia na: pielgrzymkę przemyska na Jasną Górę w dniach od 6
do 15 lipca; na Międzynarodowe Forum Młodych do Częstochowy od 17 do
22 lipca. Szczegółowe informacje znajdują się w gablocie.

