OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10 Niedziela Zwykła
10 czerwca 2018r.
1. Dziś wspominamy VIII rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożek Murkowej –
Obrończyni Wiary i przeżywamy 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. Szczegółowy
program znajduje się w gablocie. Dochód z jarmarku będzie przeznaczony na
leczenie rocznego Olusia.
2. W Liturgii tego tygodnia obchodzimy: w poniedziałek – wspomnienie św.
Barnaby, Apostoła; w środę – uroczystość św. Antoniego z Padwy; we
czwartek – wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męczennika; w piątek –
wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy.
3. 13 czerwca - w uroczystość św. Antoniego z Padwy po Mszy św.
poświęcenie „chleba św. Antoniego” i ucałowanie relikwii Świętego. W tym
dniu nabożeństwo czerwcowe o godz. 16.30.
4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VII w salce klasztornej, w
środę – 13 czerwca o godz. 18.00.
5. 14 czerwca Msza św. o godz. 17.00 z udziałem Rycerstwa Niepokalanej, a po
nabożeństwie spotkanie formacyjne.
6. Trwają zapisy na wyjazd mężczyzn do Częstochowy w dniu 23 czerwca pod
nazwą Oblężenie Jasnej Góry. Zapisy przez stronę parafii i w zakrystii do 18
czerwca. W tym dniu spotkanie organizacyjne o godz. 18.00. Koszt wyjazdu
ok. 79 zł. Szczegóły na stronie internetowej oraz na plakacie. Organizatorem
wyjazdu jest grupa Męska Strona Rzeczywistości działająca przy naszej parafii
z odpowiedzialnym o. Jackiem Wójtowiczem.
7. 22 czerwca o godz. 18.00 – Msza św. „Za i w intencji mężczyzn” – serdecznie
zapraszamy!
8. Organizujemy wyjazd na 31. FSM w Kalwarii Pacławskiej, które odbędzie
się w dniach od 22 do 28 lipca. Zapraszamy na nie młodzież od 3 klasy
gimnazjum. Zapisy w zakrystii oraz przez parafialną stronę internetową.
Spotkanie osób zainteresowanych odbędzie się 2 lipca w salce klasztornej
o godz. 18.00, za wyjazd odpowiedzialny jest o. Jacek Wójtowicz.
9. Zaproszenia spoza parafii: na obchody 21 rocznicy pobytu św. Jana Pawła II
w Krośnie, dnia 11 czerwca; na Spektakl Charytatywny do RCKP; na XXX
Pielgrzymkę Grup Trzeźwościowych do Kalwarii Pacławskiej; Organizatorzy
XXXVIII Archidiecezjalnej Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki zapraszają na Jasną
Górę w dniach od 6 do 15 lipca; Częstochowa zaprasza na Międzynarodowe
Forum Młodych od 17 do 22 lipca – szczegóły tych informacji znajdziecie w
gablotach przy wejściu do kościoła.

