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Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do puszek na
pokrycie kosztów renowacji ambony.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej o godzinie 18.00 a po niej Msza
Święta wieczorna. Zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
W piątek przypada wspomnienie św. Krzysztofa – Patrona Kierowców.
W związku z tym w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej odbędzie się
poświęcenie wszystkich pojazdów mechanicznych na parkingu przy kościele.
Oddając się mu w opiekę podczas kierowania pojazdami, pamiętajmy
o rozwadze i ostrożności.
Zapraszamy na 11 pieszą pielgrzymkę Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę
w dniach 30.07 – 09.08.2010. Będzie ona „Te Deum” Diecezji Świdnickiej za
kanonizację Jana Pawła II. Informujemy, że istnieje możliwość dla tych, którzy
nie mogą pójść pieszo na pielgrzymkę, aby dołączyć do grupy 7 tzw.
„Duchowego wsparcia” . Zapisy w zakrystii. Przy zapisie do „7” grupy można
złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz pielgrzymki.
Na prośbę ks. Biskupa Ignacego Deca informujemy, że w diecezji prowadzona
jest bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(komputery, drukarki, telefony, monitory). Bliższe informacje na ulotkach,
które wyłożone są przy wyjściach z kościoła.
Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie wakacyjnym /od 01
lipca do 31 sierpnia/ od poniedziałku do piątku Mszy św. porannych nie będzie.
Kościół w tym okresie będzie otwarty codziennie od godziny 9.00. W tym też
okresie kancelaria parafialna czynna będzie tylko w sobotę w wyznaczonych
godzinach. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio po Mszy św.
wieczornej.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Paweł Józef Iwanicki zam. Stronie Śląskie
Anna Monika Konik zam., Stronie Śląskie
- Adrian Paweł Tomczek zam. Lądek Zdrój
Iwona Rogozińska zam. Stronie Śląskie
- Jakub Tadeusz Jóźwiak – Di Marcoantonio
Magdalena Irena Mika zam. Nowa Ruda
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Chrystusa na krańce świata”. Nieodłączną
częścią jego obchodów jest „Akcja św.
Krzysztof – 1 gr za 1 km bezpiecznej jazdy
na
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transportu

dla

polskich

misjonarzy”. Dzięki niej MIVA Polska udziela
niezbędnej pomocy w zakupie pojazdów na
misje. - Zapraszam do udziału wszystkich
posiadaczy
kierowców,
rowerzystów.
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motocyklistów
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za

każdą

szczęśliwą podróż, za każdy bezpiecznie
przejechany kilometr, za wszystko czym Cię
Pan obdarzył, także za pojazdy, które mamy
do naszej dyspozycji, i pomóż polskim misjonarzom i misjonarkom, by oni nie
pozostali bez środków transportu – narzędzi swojej misyjnej codzienności i misyjnego
trudu – zachęca bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds.
Misji.W roku 2013 zostało zrealizowanych 55 próśb od polskich misjonarzy z 26
krajów Afryki, Ameryki Płd. i Azji. Przekazane fundusze - 1.355 089 zł - pozwoliły na
zakup: 41 samochodów, 2 ambulansów, 9 motocykli i skuterów, 20 rowerów,
1 traktora, 1 skutera śnieżnego! tydzień św. Krzysztofa to również nasza wspólna
troska o sprawę poprawy bezpieczeństwa na drodze. Jest to zagadnienie ważne
społecznie. - Dlatego też w Tygodniu św. Krzysztofa, jak co roku, prosząc
o poświęcenie naszych pojazdów i Boże błogosławieństwo na nasze podróże, módlmy

Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, obozy,
kolonie i przybywającym do naszej świątyni, życzymy
udanego, radosnego wypoczynku, ale też przypominamy, że nie
ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy się manifestować
naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

się też o większą rozwagę dla każdego kierującego pojazdem i o większy szacunek do
każdego użytkownika drogi. Pięknie to ujmuje zawołanie Krajowego Duszpasterstwa
Kierowców: „Kierujmy się miłością na drodze”– dodaje bp Mazur. MIVA Polska
powstała w 2000 r. jako agenda Komisji KEP ds. Misji. Celem działania MIVA Polska
jest pomoc misjonarzom w zakupie środków transportu oraz ujednolicenie różnych
działań w tym zakresie na terenie kraju.

