OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXXI Niedziela Zwykła -30.10.2011/
1.

Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie
obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli
oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz
parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym
sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą
wspólnotę z Bogiem i braćmi.
2. Okazja do spowiedzi w poniedziałek od godziny 17.00.
3. We wtorek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy
Boga wszystkich czasów w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie
wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do
wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. Msze św. do południa
w porządku niedzielnym, tzn. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00. O godzinie 14.00 w kościele
krótkie nabożeństwo żałobne, po którym wyruszy procesja różańcowa do 5 stacji
/1.- przy grobie ks. Bronisława Szymuli, 2 i 3- na cmentarzu parafialnym, 4 i 5 na
cmentarzu komunalnym/. Na zakończenie procesji będzie odprawiona na cmentarzu
komunalnym Msza św. koncelebrowana za wszystkich zmarłych ujętych
w wspominkach i spoczywających na naszych cmentarzach. /W razie deszczu Msza
św. po procesji w kościele parafialnym o godzinie 15.00/. Po Mszy św. możliwość
poświęcenia nowych nagrobków- należy podejść do ołtarza i zgłosić księdzu. Mszy
św. wieczornej w tym dniu nie będzie.
4. W środę, 2 listopada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, dzień modlitwy
całego Kościoła za tych, których już Pan powołał do siebie. Msze św. o godzinie
9.00, 16.00 i 18.00.
5. W czwartek z racji I czwartku miesiąca Godzina Święta o godzinie 17.00. Podczas jej
trwania różaniec za zmarłych.
6. W piątek z racji I piątku miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 17.00. O godzinie
18.00 Msza św. z Komunią św. wynagradzającą.
7. W sobotę do południa ksiądz Łukasz odwiedzi chorych. Różaniec Fatimski połączony
z różańcem za zmarłych o godzinie 17.30.
8. W przyszłą niedzielę o godzinie 19.00 odbędzie się koncert formacji muzycznej
Toque de Silencio z Czech.
9. Różaniec z wypominkami od Dnia Zadusznego codziennie o godz. 17.30, a po nim
Msza św. wieczorna w intencji wszystkich wspomnianych tego dnia w wypominkach
–zapraszamy do wspólnej modlitwy. Plan wypominek:
02.11 – środa - ul. Nadbrzeżna, cz. I
03.11 – czwartek – ul. Nadbrzeżna, cz. II,
04.11 – piątek - ul. Kościuszki
05.11 – sobota- ul. Hutnicza, Mickiewicza
06.11 – niedziela - ul. Jaworowa, Kopernika, Świerkowa, Morawka, Sienna,
Janowa Góra ,Sudecka, Strachocin, Turystyczna
07.11 - poniedziałek - ul. Krótka, Zielona, Żeromskiego, 40-lecia PRL,
08.11 –wtorek - ul. Dolna, Górna, Polna, Goszów, Stronie Wieś, Sportowa,
Kościelna, Szkolna, Okrężna
09.11- środa- ul. Świerczewskiego, Nowotki, i wypominki, na których nie
podano adresu
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo Święte,
albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji
Świdnickiej.

