\

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ IV Niedziela Wielkanocna - 17.04.2016/
1. Dzisiaj wszystkie Msze Święte z odnowieniem przyrzeczeń
chrzcielnych.
2. Dzisiaj w liturgii przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza.
Będziemy modlić się o dobre, liczne i święte powołania kapłańskie i
zakonne. Wspieramy modlitwą nasze Seminarium Duchowne
Diecezji Świdnickiej i wszystkich alumnów przygotowujących się
do kapłaństwa.
3. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów remontów.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. Na godzinę 17.30 zapraszamy naszych drogich
parafian na wspólną modlitwę różańcową.
5. W sobotę będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha,
biskupa, męczennika i patrona Polski. Znajdźmy czas na spotkanie
z Chrystusem we Mszy Świętej i na modlitwę w intencji naszej
umiłowanej Ojczyzny. Także w sobotę 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.
6. W przyszłą niedzielę z polecenia ks. Biskupa Ignacego Deca
odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie.
7. Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę,
w zakrystii bądź kancelarii parafialnej, można również wpłacać na
konto
parafialne,
którego
numer
podany
jest
w dzisiejszym numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary już
złożone. Do tej pory wpłynęło 478 ofiar na kwotę 60 tys. 550 zł.
8. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej
9. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Marcin Roman Kubowicz zam. Stronie Śląskie
Weronika Anna Dempniak zam. Lewin Brzeski
- Jarosław Jóźwiak zam. Stronie Śląskie
Małgorzata Krakowiak zam. Korsze

Komunikat Biskupa Świdnickiego
W niedzielę Bożego miłosierdzia papież Franciszek, zwrócił się z apelem by
w dniu 24 kwietnia we wszystkich kościołach katolickich w Europie odbyła
się nadzwyczajna zbiórka pieniędzy na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie. W
związku z apelem Ojca Świętego proszę, by w przyszłą niedzielę, we
wszystkich parafiach diecezji świdnickiej, po każdej Mszy św.
przeprowadzono na ten cel zbiórkę do puszek. Jednocześnie w związku z
wcześniej podjętymi decyzjami zwracam się z prośbą by ofiary tego dnia
złożone na tacę zostały przekazane na rzecz funduszu związanego z
organizacją w naszej diecezji Światowych Dni Młodzieży. Zebrane środki
pozwolą nam właściwie przygotować program tzw. dni w diecezji, kiedy
młodzież ze świata, będzie gościć w naszym regionie a także złożone
ofiary będą stanowić wsparcie dla młodzieży z terenu naszej diecezji, która
będzie reprezentować nas w Krakowie podczas spotkania z papieżem
Franciszkiem.
Za zrozumienie i wsparcie materialne obu inicjatyw
dziękuję wszystkim staropolskim „Bóg zapłać”.
+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

"Tylko... Bóg"
Kiedy byłem sam i nic nie miałem
poprosiłem o przyjaciela, by pomógł mi znieść
ból nikt nie przyszedł tylko... BÓG
kiedy powietrza mi było brak by wstać
ze snu nikt nie mógł
pomóc mi tylko... BÓG
gdy ujrzałem wszędzie smutek
i szukałem odpowiedzi nikt
mnie nie słyszał tylko... BÓG
więc kiedy ktoś pyta mnie dla kogo
miłość bezinteresowną mam
nikt do głowy nie przychodzi mi
tylko... BÓG

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

