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/ III Niedziela Wielkanocna -22.04.2012/
Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Biblijną i rozpoczynamy Tydzień
Biblijny. Niech te dni ukażą nam, jak wielki dar niesie nam
Ewangelia,
wprowadzając
każdego,
kto
jej
słucha,
w osobową komunię z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. Bez tej
komunii nie byłoby Kościoła!
Dzisiaj Mszą św. o godzinie 12.00 rozpocznie się spotkanie dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców.
Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na remont ołtarzy i figur.
Także dzisiaj o 19.00 na plebanii odbędzie się spotkanie Członków i
kandydatów do Akcji Katolickiej.
Jutro uroczystość świętego Wojciecha – Patrona naszej Ojczyzny.
Jego męczeńska krew, wylana na początku historii Kościoła w
naszym kraju, stała się prawdziwie nasieniem chrześcijan.
Zwracajmy się z gorącą modlitwą przez orędownictwo świętego
Wojciecha, aby jego ofiara ciągle ożywiała wiarę Polaków. Msze
Święte o godzinie 7.00 i 18.00. W tym też dniu przypada
patronalne święto Pana Organisty, Msza św. w Jego intencji o
godzinie 18.00. Dziękując naszemu Solenizantowi za wierną służbę
wspólnocie parafialnej, już dzisiaj życzymy mu obfitości łask od
Zmartwychwstałego Chrystusa.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. W tym też dniu przypada święto św. Marka
Ewangelisty jest to dzień modlitw o urodzaje, po Mszy św.
wieczornej udamy się pod krzyż misyjny gdzie będziemy modlić się
za pracujących na roli i wypraszać sprzyjającą pogodę.
W przyszłą niedzielę w liturgii przeżywamy Niedzielę Dobrego
Pasterza. Będziemy modlić się o dobre, liczne i święte powołania
kapłańskie i zakonne. Wspieramy modlitwą i ofiarą nasze
Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej i wszystkich alumnów
przygotowujących się do kapłaństwa, razem z naszymi klerykiem:
Dawidem. Po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na
potrzeby seminarium.
Już dzisiaj informujemy, że we czwartek- 3 maja – w naszej
wspólnocie uroczystość odpustowa ku czci NMP Królowej Polski.
Msza św. odpustowa o godzinie 13.00.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej, zaproszenia i akcesoria
pierwszokomunijne.
Można
również
nabyć
obrazy
z błogosławionym Janem Pawłem II w związku ze zbliżającą się I
rocznicą beatyfikacji.

Maternus dla dzieci!

