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1. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę
Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela
Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.
2. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do
puszek na remont dachu kaplicy pogrzebowej.
3. Jutro rozpoczyna się miesiąc maj, poświęcony Matce Bożej. Będziemy
gromadzić się w tym miesiącu na nabożeństwach majowych o godzinie
17.30, ucząc się w szkole Maryi całkowitego zawierzenia Bogu i służby
bliźnim. Warto przy tej okazji zatroszczyć się o udekorowanie maryjnych
wizerunków, przydrożnych krzyży i kapliczek.
4. Wtorek 1 maja jest również świętem ludzi pracy, których polecamy pod
opiekę świętego Józefa rzemieślnika. Na Mszy św. o godzinie 18.00
uwzględnimy w modlitwach ludzi borykających się z problemem bezrobocia
i ekonomicznym wyzyskiem.
5. Informujemy naszych Parafian, że w poniedziałek i wtorek Mszy św.
porannych nie będzie.
6. W środę – 3 maja - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski. W naszej Parafii uroczystość odpustowa. Msze św.
w porządku niedzielnym /7.30, 9.00, 10.30 i 18.00/. Główna Msza św. –
Suma odpustowa - będzie odprawiona godz. 13.00. Zachęcamy
wszystkich do skorzystania z tego wielkiego daru Kościoła, jakim jest
odpust zupełny z racji święta patronalnego. Natomiast w przyszłą
niedzielę z owocami odpustu pójdziemy do naszych Drogich Zmarłych.
O godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym będzie odprawiona
uroczysta Msza św. w intencji wszystkich Zmarłych Parafian
i spoczywających na naszych cmentarzach.
7. W czwartek przypada święto patronalne Strażaków i Hutników – Św.
Floriana. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 18.00 szczególnie
wszystkich Strażaków wraz z rodzinami. Z racji I czwartku miesiąca
Godzina Święta o godzinie 17.00.
8. W piątek – jako I piątek miesiąca – okazja do spowiedzi św. od godz.
17.00, o godz. 17.30 nabożeństwo majowe i Msza św. I-piątkowa.
9. W sobotę jako I miesiąca księża do południa odwiedzą chorych, a o
godzinie 17.30 Różaniec Fatimski połączony z nabożeństwem majowym.
10. W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św.
11. Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą
ciasta i napoje z których dochód będzie przeznaczony na doposażenie
świetlicy środowiskowej.
12. W przyszłą niedzielę w liturgii przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza.
Będziemy modlić się o dobre, liczne i święte powołania kapłańskie
i zakonne.
13. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
14. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.
15. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Grzegorz Krzysztof Wierzbowski zam. Stronie Śląskie
Julita Anna Osika zam. Stojków

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego
na uroczystość ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
w Polanicy Zdroju 6 maja 2017 roku

Umiłowani Diecezjanie,
w bieżącym roku obchodzimy 100. rocznicę Objawień Fatimskich. Ta wyjątkowa
rocznica stanowi okazję do podjęcia różnych inicjatyw duszpasterskich w całym
kościele przypominających przesłanie z Fatimy. Przypomnę, że przed trzema laty,
poprzez peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej w parafiach naszej diecezji,
rozpoczęliśmy bezpośrednie przygotowania do tej rocznicy. Kierując się zamysłem
kontynuacji rozpoczętego już w parafiach dzieła fatimskiego, w sobotę 6 maja br.
o godz. 20.00 u Ojców Sercanów Białych w Polanicy Zdroju przy klasztorze
Chrystusa Króla, ul. Reymonta 1, podczas Mszy św. w ramach trwającej tam
peregrynacji zostanie uroczyście ustanowione Diecezjalne Sanktuarium
Matki
Bożej
Fatimskiej W
nowo
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będą
przeprowadzane, zgodnie z prośbą Matki Bożej, nabożeństwa w I soboty każdego
miesiąca. W każdą Noc Fatimską, w I sobotę miesiąca, od godz.20.00 będzie
celebrowana Msza św., przejdzie procesja światła po terenie klasztoru z figurą MB
Fatimskiej oraz przeprowadzona zostanie Adoracja Najświętszego Sakramentu
połączona z Różańcem Wynagradzającym.
Wraz o Ojcami Sercanami serdecznie zapraszam Was drodzy Diecezjanie na 6
maja, w I sobotę maja, do wspólnej modlitwy. Zachęcam także do udziału w
kolejnych pierwszych sobotach miesiącach
Wszystkim, którzy przybędę na uroczystość ustanowienia nowego maryjnego
sanktuarium a także wszystkim pielgrzymom nawiedzającym je w przyszłości,
przyzywając wstawiennictwa błogosławionych Pastuszków Fatimskich z serca
błogosławię.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

