OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela (12 NZ)

24 czerwca 2018r.
1. Dziś obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – poprzednika
Pana Jezusa. Nabożeństwo czerwcowe dziś o godz. 16.30 i w piątek , zaś w
pozostałe dni po Mszy św. wieczornej. W sobotę zakończenie nabożeństw
czerwcowych.
2. We czwartek - 28 czerwca - Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męczennika.
3. W piątek – 29 czerwca – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Modlimy się w intencji papieża Franciszka, prosząc o potrzebne dary dla
widzialnej Głowy Kościoła. Nabożeństwo w tym dniu wyjątkowo o godz. 16.30!
Taca z tego dnia będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Z racji
uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych!
4. W tym dniu swoje imieniny przeżywał będzie br. Piotr Łopatka, nasz zakrystian
jego osobę polecamy Waszej pamięci modlitewnej.
5. W przyszłą niedzielę – 1 lipca – I Niedziela miesiąca - o godz. 15.00 Msza św.
w intencji członków Żywego Różańca i zmiana tajemnic różańcowych.
6. W lipcu i sierpniu kancelaria parafialna czynna od wtorku do piątku tylko po
Mszy św. wieczornej, w godz. od 18.00 do 18.30!
7. W okresie wakacji, lipiec i sierpień nie będzie co miesięcznych odwiedzin
chorych z Sakramentami świętymi. Oczywiście w nagłych sytuacjach, zawsze
służymy kapłańską posługą.
8. Zapraszamy na Pielgrzymkę Radia Maryja do Częstochowy. Wyjazd z Krosna
dnia 7 lipca(sobota) o godz. 22.00 z dworca PKS. Szczegółów można dowiedzieć
się w Biurze Radia Maryja przy naszej parafii, które jest otwarte w niedzielę
i poniedziałek od godz. 10.00 do 12.00.
9. Trwają już zapisy na 31 Franciszkańskie Spotkanie Młodych w Kalwarii
Pacławskiej w dniach od 22 do 28 lipca 2018r. Zapisy przez stronę naszej parafii
lub w zakrystii. Pierwsze spotkanie organizacyjne 2 lipca o godz. 18.00 w salce
klasztornej. Odpowiedzialnym za wyjazd jest o. Jacek Wójtowicz.
10. Przekazujemy 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.

