Rocznica poświęcenia własnego kościoła

\

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXX Niedziela Zwykła -28.10.2012/
1. Dzisiaj przeżywamy Rocznicę Poświęcenia Własnego Kościoła. Modlimy się
za Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła.
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona
z nabożeństwem różańcowym o godz. 17.30, a po niej Msza św. wieczorna
– zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki Najświętszej.
3. We czwartek uroczystość Wszystkich Świętych. 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. W związku
z możliwością uzyskania odpustu zupełnego zachęcamy do skorzystania
z sakramentu pokuty we wtorek i środę od godziny 17.00.
4. W piątek Dzień Zaduszny- wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Chrystusowi który jest naszym Życiem i Zmartwychwstaniem polecamy
naszych Drogich Zmarłych. Msze św. w tym dniu o godzinie 9.00, 16.00 i
18.00. W tym też dniu przypada I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od
godziny 17.00.
5. W sobotę jako I miesiąca do południa księża odwiedzą chorych. Różaniec
Fatimski połączony z różańcem za zmarłych.
6. Różaniec z wypominkami od piątku 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:
piątek – 2.11. – ul. Krótka, Nowotki, Strachocin, Turystyczna
sobota–3.11.–ul. Świerczewskiego, Zielona, Żeromskiego, 40-lecia PRL,
niedziela– 4.11. – ul. Dolna, Górna, Polna, Goszów, Stronie Wieś,
Sportowa, Kościelna, Szkolna, Okrężna.
7. Nabożeństwo różańcowe do środy o godz. 17.30, a po nim Msza św.
wieczorna. Zachęcamy i zapraszamy do licznego udziału wszystkich
Parafian.
8. W przyszłą niedzielę wystawienie Najświętszego Sakramentu po każdej
Mszy świętej. Modlić będziemy się w intencji naszych drogich zmarłych.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy
za ofiary złożone w zeszłym tygodniu do puszek. Zebrano 1345 zł.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla
każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej
poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem
naszych imienin - w tym dniu w kościele
obchodzona jest uroczystość odpustowa (często
przenoszona - ze względu na możliwość
uczestnictwa większej liczby wiernych - na
najbliższą niedzielę). Dzień rocznicy poświęcenia
kościoła jest analogią do wspomnienia dnia
przyjęcia Chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie
świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie
może on służyć żadnym świeckim celom. Istnieją dwie liturgiczne formy oddania budowli
do celów kultu. Pierwsza to pobłogosławienie kościoła. Druga - to jego poświęcenie
(dawniej zwane też konsekracją; obecnie termin ten jest zarezerwowany dla ludzi).
Błogosławi się tylko te kościoły, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego; np.
jeśli wiadomo, że kościół ulegnie rozbiórce po wybudowaniu nowego kościoła, albo w
razie wybudowania kościoła z materiału nietrwałego. Poświęcenie jest formą
uroczystszą - przewodniczy mu biskup, sprawujący bogate obrzędy. Od budowniczych
otrzymuje on klucze do świątyni, po otwarciu drzwi jako pierwszy do niej wchodzi,
wprowadzając lud. Podczas uroczystej Eucharystii kropi ołtarz i ściany wodą święconą,
namaszcza też ołtarz i ściany (w czterech lub dwunastu miejscach - tzw. zacheuszkach).
W ołtarzu umieszcza się ponadto relikwie świętych, zapala światła i okadza nową
świątynię. Po raz pierwszy też umieszcza się Chleb Eucharystyczny w tabernakulum.
Każdy kościół posiada swój tytuł. Zwyczaj ten pochodzi jeszcze ze starożytności.
Według obecnie obowiązujących uregulowań tytułem kościoła może być:






Przenajświętsza Trójca lub każda z Osób Bożych, czyli Bóg Ojciec, Jezus
Chrystus pod wezwaniem tajemnicy Jego życia lub pod imieniem już
wprowadzonym do liturgii, Duch Święty
Matka Boża pod wezwaniem już przyjętym w liturgii
święci aniołowie
święty wpisany do Martyrologium Rzymskiego lub bezsprzecznie
kanonizowany.

Kościół może nosić tytuł błogosławionego, ale tylko wtedy, gdy ten błogosławiony został
zgodnie z prawem wpisany do kalendarza danej diecezji - wymagana jest wówczas zgoda
ordynariusza. Kościół może mieć tylko i wyłącznie jeden tytuł. Istnieje jednak możliwość
wyboru dwóch lub więcej świętych, pod warunkiem, że w kalendarzu liturgicznym
występują oni razem (np. święci Apostołowie Piotr i Paweł).

