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1. Dzisiaj odbędzie się zbiórka do puszek na szpital św. Ludwika

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego na
Diecezjalną Pielgrzymkę do Fatimy - do
odczytania w niedzielę 25 VI

w syryjskim Aleppo.
2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
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18.00 połączona z nabożeństwem czerwcowym, a po niej Msza św.
wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
W czwartek uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze
Święte w naszym kościele o godzinie 9.00 i 18.00. Składka na tacę
będzie przeznaczona na tzw. świętopietrze, czyli do dyspozycji
papieża.
W sobotę Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy
ze świecami. Ksiądz Proboszcz będzie odwiedzał swoich chorych
w dniu 07 i 08.07 (piątek i sobota).
W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić będziemy się o dobre
przeżycie czasu wakacji. Także w przyszłą niedzielę Członkowie
Akcji Katolickiej serwować będą ciasto z którego dochód będzie
przeznaczony na doposażenie świetlicy środowiskowej.
Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie
wakacyjnym /od jutra do 31 sierpnia/ od poniedziałku do piątku
Mszy św. porannych nie będzie. Kościół w tym okresie będzie
otwarty codziennie od godziny 9.00. Kancelaria parafialna
w okresie wakacji czynna będzie tylko w soboty w wyznaczonych
godzinach. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio
po Mszy św. wieczornej.
Do piątku trwają nabożeństwa czerwcowe. Włączmy się do tej
modlitwy wielbiącej Boże Serce.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej
Informujemy, że decyzją ks. Biskupa Ignacego Deca z dniem
26.06.17 zostaje odwołany ze stanowiska wikariusza naszej
parafii ks. Marcin Januszkiewicz. Ks. Marcinowi życzymy
błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej na nowej
parafii.

Drodzy Diecezjanie,
w obecnym roku myśli i serca katolików na całym świecie szczególnie skierowane
są ku Fatimie. Tam dokładanie przed stu laty Matka Boża za pośrednictwem trojga
pastuszków przekazała dla świata niezwykłe orędzie. Chcemy w tej szczególnej
dziejowej chwili razem jako wspólnota diecezjalna nawiedzić to wyjątkowe
sanktuarium, które niezmiennie przyciąga pielgrzymów z całego świata. Zamysł
odbycia diecezjalnej pielgrzymki do Fatimy zbiega się z potrzebą podziękowania
Bogu i Matce Najświętszej za dar kończącej się niebawem w diecezji Jej
peregrynacji w znaku Fatimskiej Figury. Figura Matki Bożej Fatimskiej odwiedziła
już niemal wszystkie nasze parafie. Gorąco zachęcam wszystkich, komu warunki
pozwalają,
do
włączenia
się
do
naszego
wspólnego
dziękczynnego
pielgrzymowania, które przewidziane jest na koniec października.
Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe przygotowało dla nas na tę szczególną
okazję dwie formy pielgrzymki:
autokarową (22-31

X)

wraz

z

nawiedzeniem

m.in.

sanktuarium

w Lourdes) oraz
lotniczą (26-28 X).
Szczegółowe informacje dotyczące obu pielgrzymek są dostępne w gablocie oraz
na stronie internetowej naszej diecezji.
Zapisy trwają do końca czerwca.
Mam nadzieję, że dane nam będzie w licznej reprezentacji przedstawicieli nasze
diecezji, wspólnie: duszpasterze oraz wierni, którzy z taką ufnością powierzamy
swoje sprawy Matce Bożej spotkać się w pod koniec października w sanktuarium w
Fatimie by wypowiedzieć swoje dziękczynienie i zawierzyć się Niepokalanemu
Sercu Maryi.
Powierzam wszystkich matczynemu wstawiennictwu Fatimskiej Pani i z serca
błogosławię.
+ Ignacy Dec

Biskup Świdnicki

