\

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Wniebowstąpienie Pańskie -01.06.2014/
1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona
już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do
Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie” (J 12,32).
2. Dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta i napoje
z których dochód przeznaczony będzie na dalszy remont świetlicy
środowiskowej.
3. Także dzisiaj obchodzimy VII Dzień Dziękczynienia pod hasłem
"Dziękujemy za świętego Jana Pawła II". W związku z tym zostanie
przeprowadzona ogólnopolska zbiórka ofiar pieniężnych do puszek na rzecz
budowy Centrum Opatrzności Bożej w Wilanowie.
4. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pamiętajmy o naszych
najmłodszych, nie tylko obdarowując ich materialnie, lecz przede
wszystkim prośmy o wszelkie łaski potrzebne ku temu, by wzrastały
duchowo. W naszych modlitwach nie zapominajmy również o dzieciach
opuszczonych, zmuszanych do niewolniczej pracy, wykorzystywanych czy
głodnych, którym nie jest dane szczęśliwe przeżywanie dzieciństwa.
5. Rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który tradycyjnie poświęcony jest czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie zapomnijmy o uczestnictwie
w nabożeństwach czerwcowych, zapraszając na nie naszych bliskich
i znajomych. Będzie ono odprawiane w naszym kościele codziennie po
Mszy Świętej wieczornej.
6. Wyjazd pielgrzymów udających się na pielgrzymkę do sanktuariów
Maryjnych nastąpi we wtorek o godzinie 7.30 sprzed Kościoła.
7. We środę odbędzie się w naszym kościele wieczór ewangelizacyjny
z modlitwą o uzdrowienie. W programie przewidziane są: modlitwa
różańcowa, Msza Święta z homilią, adoracja Najświętszego
Sakramentu połączona z modlitwą o uzdrowienie i indywidualną
modlitwą nad obecnymi na modlitwie. Wieczór ewangelizacyjny
rozpocznie się o godzinie 17.30.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca:
- w czwartek Godzina Święta połączona z nabożeństwem czerwcowym
o godzinie 18.30
- w piątek od godziny 17.00 okazja do spowiedzi świętej o godzinie 18.00
Msza św. z Komunią św. wynagradzającą.
- Różaniec Fatimski połączony z nabożeństwem czerwcowym po Mszy św.
wieczornej. Zapraszamy ze świecami.
9. Ksiądz Łukasz odwiedzi swoich chorych w sobotę 14 czerwca.
10. Informujemy, że dzieci z klas III będą świętowały rocznicę I Komunii św.
w uroczystość Bożego Ciała – 19.06. br.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy z
a ofiary złożone w zeszłym tygodniu do puszek.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
13. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Dawid Jan Gacek zam. Kłodzko
Ewelina Teresa Prokop zam. Stronie Śląskie

