OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ IV Niedziela Wielkanocna -15.05.2011/
1. Msza Święta Prymicyjna dzisiaj o godzinie 12.00. Wyjście z domu
rodzinnego ks. Andrzeja i procesja do kościoła o godzinie 11.30.
2. Dzisiaj odbędzie się zbiórka do puszek na pokrycie kosztów renowacji
ołtarza głównego i figur .
3. We wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy
się do Maryi – jako Wspomożycielki wiernych. Do Niej Kościół uciekał
się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy,
że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30,
połączona z nabożeństwem majowym.
5. W czwartek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie
wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan
Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszamy na wspólną
Eucharystię i modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo
Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za
nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne
łaski w ich codziennym utrudzeniu. W tym też dniu u Państwa
Sadowskich odbędzie się spotkanie dla wszystkich Mam. Koszt 25 zł.
Zapisy w zakrystii.
6. W sobotę, 28 maja, przypada 30. rocznica śmierci Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski
kolejny raz oddał nasz Naród w macierzyńską niewole Maryi. Starajmy
się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o rychłą jego
beatyfikację.
7. Także w sobotę na Mszy św. o godzinie 17.00 młodzież klas III
gimnazjalnych przyjmie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Adama
Bałabucha sakrament bierzmowania.
8. W przyszłą niedzielę o godzinie 16.00 w grocie Maryjnej koło
Bolesławowa zostanie odprawione nabożeństwo majowe.
9. W naszym kościele codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku
czci Matki Najświętszej o godz.17.30. Weźmy udział w tym
modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu
sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo!
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Adam Bierówka zam. Stronie Śląskie
Magdalena Marczewska zam. Stary Gieratów
- Bartłomiej Tomasz Tomera zam. Krosnowice
Agnieszka Weronika Zając zam. Stronie Śląskie
- Jacek Piotr Sagan zam. Stronie Śląskie
Anita Dominika Ungeheuer zam. Wrocław
- Jarosław Wiwer zam. Jaszkowa Dolna
Monika Małysiak zam. Stronie Śląskie
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