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1. Stojąc u progu nowego roku szkolnego, Kościół apeluje o dołożenie
wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie
szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania.
Msza
Święta
na
rozpoczęcie
nowego
roku
szkolnego
i katechetycznego w naszym kościele jutro o godzinie 8.00. Okazja do
spowiedzi od godziny 7.30. Przy tej okazji przypominamy rodzicom, że
edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich
szczególnej troski.
2. W poniedziałek mija 75 lat od wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą
powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 19301945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po
skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich
życia nie była daremna. W tym też dniu przypadają imieniny zmarłego ks.
Proboszcza Bronisława Szymulii. Po Mszy św. udamy się pod pomnik gdzie
będziemy prosić dobrego Boga o wieczną nagrodę w niebie dla ks.
Bronisława.
3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 a
po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca.:
- w czwartek o godzinie 17.00 – Godzina Święta – podczas jej trwania
okazja do spowiedzi świętej
- w piątek od godziny 17.00 spowiedź święta. O godzinie 18.00 Msza św. z
Komunią św. wynagradzającą
- w sobotę do południa księża odwiedzą chorych. Po Mszy św. wieczornej
Różaniec Fatimski. Zapraszamy ze świecami.
5. W sobotę o godzinie 14.00 odbędzie się próba scholii.
6. W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić będziemy się w intencji dzieci,
młodzieży, nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.
7. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godzinie 12.00 poświęcenie
przyborów szkolnych dzieci z klas I- zapraszamy Rodziców i dzieci z
tornistrami.
8. Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą
ciasto i napoje z których dochód będzie przeznaczony na dalszy remont
świetlicy środowiskowej.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane
kwiaty.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Paweł Grzegorz Matkowski zam. Stronie Śląskie
Sandra Samanta Janota zam. Stronie Śląskie
- Robert Bogumił Szczepanek zam. Stronie Śląskie
Anna Ewelina Sporek zam. Stronie Śląskie

