OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Rekolekcje wielkopostne w parafii
Matki Bożej Królowej Polski
i św. Maternusa.
14.04 – 17.04 2011
/prowadzi Ojciec Jerzy Gugała/

/ V Niedziela Wielkiego Postu - 10.04.2011/
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Dzisiejsza niedziela, nosząca datę 10 kwietnia, kieruje nasze myśli do tragicznego
wydarzenia sprzed roku. Dziś przypada 1. rocznica katastrofy polskiego
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Pewnie pamiętamy jeszcze, jak trudne
to było doświadczenie dla polskiego Narodu, jak głęboka żałoba spowiła serca wielu
Polaków. Wspominając tamte chwile, prośmy Boga o to, abyśmy wreszcie potrafili
wyciągać z tej i innych lekcji historii właściwe wnioski.
Dzisiaj po każdej mszy św. zbiórka do puszek na potrzeby misji.
We środę o godzinie 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a po niej
Msza św. wieczorna.
We czwartek rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej Rekolekcje
wielkopostne, które potrwają do przyszłej niedzieli. Poprowadzi je Ojciec Jerzy
Gugała. W ramach Rekolekcjiw najbliższy piątek przewidziana jest wspólna dla
wszystkich Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta bezpośrednio po Mszy św.
wieczornej, która będzie odprawiona wyjątkowo o godz. 1600. Prosimy, aby
delegacje do niesienia krzyża zgłosiły się najpóźniej do Mszy św. wieczornej w
piątek. W sobotę Dzień Sakramentu Pojednania dla całej parafii. Dokładny plan
Rekolekcji wywieszony jest w gablotach i wydrukowany w dzisiejszym numerze
„Maternusa”.
W przyszłą niedzielę w czasie wszystkich Mszy św. poświęcenie palm.
Z racji rekolekcji kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu wyjątkowo tylko
we wtorek w godzinach od 1600 do 1700.
W sobotę, 16 kwietnia, swoje 84. urodziny będzie obchodził Ojciec Święty Benedykt
XVI. Wesprzyjmy go swoimi modlitwami, aby nadal dzielnie prowadził Kościół
poprzez pełny niepokoju XXI wiek.
Informujemy, że sakrament chrztu św. będzie udzielany w I dzień świąt
Wielkanocnych na mszy św. o godzinie 1030. Wszystkich rodziców chcących ochrzcić
swoje dzieci w tym terminie, prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej we
wtorek od godziny 1600 do 1700.
W przyszłą niedzielę Członkowie Rady parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do
puszek na pokrycie kosztów renowacji ołtarza głównego i figur.
Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w czasie
Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 19.00, połączone z Drogą Krzyżową.
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę,
w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
Dzielimy się radością, że nasz parafianin Andrzej Raczycki, alumn Wyższego
Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, syn Krzysztofa i Teresy z domu
Mądrala, urodzony 11 września 1985 roku w Bystrzycy Kłodzkiej, pragnie przyjąć
święcenia prezbiteratu dnia 21 maja 2011 roku w Katedrze Świdnickiej. Podając to
do wiadomości zachęcamy naszych parafian do modlitwy w intencji księdza diakona.
Kto by zaś wiedział, że coś czyni go niegodnym święceń prezbiteratu, jest
w sumieniu zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić ks. Proboszcza.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo Święte,
albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji
Świdnickiej”, pamiątki beatyfikacji Jana Pawła II, akcesoria świąteczne. Od dzisiaj
można nabyć paschaliki wielkanocne w cenie 5 zł.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Artur Dawid Konik zam., Stronie Śląskie
Ewa Monika Michorczyk zam., Stronie Śląskie
- Łukasz Łankiewicz zam. Stronie Śląskie
Justyna Palińska zam. Stronie Śląskie

1. Czwartek - 14.04.
9.00- Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
19.15 – Spotkanie dla młodzieży
2. Piątek – 15.04.
9.00 - Msza św. z nauką ogólną
16.00 - Msza św. z nauką ogólną. Po Mszy św. Droga Krzyżowa ulicami
miasta.
3. Sobota – 16.04
8.00 – 9.00 – Spowiedź święta dla starszych
9.00 - Msza św. z nauką ogólną
15.00 – 16.00 – Spowiedź święta dla dzieci
16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
16.30 – Spowiedź święta dla młodzieży i starszych
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
19.15 – Spotkanie dla młodzieży
4. Niedziela Palmowa – 17.04
7.30 - Msza św. z nauką ogólną
9.00 - Msza św. z nauką dla młodzieży
10.30 - Msza św. z nauką ogólną
12.00 - Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 - Msza św. z nauką ogólną

„Nie zamykajmy serc zbawienia nadszedł czas
gdy Chrystus puka w drzwi może ostatni raz”

