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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Zaproszenie na XIV Diecezjalną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę (31.07
- 09.08.2017 r.)

/ XIV Niedziela Zwykła - 09.07.2017/

BARDZO KOCHANI PĄTNICY CZTERNASTEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI
1. We wtorek przypada święto św. Benedykta opata, patrona Europy.
2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.

3.

4.
5.

6.

18.00 a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
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.
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:
- Grzegorz Jakub Kędzia zam. Jenówka
Paulina Pierścionek zam. Stronie Śląskie
- Paweł Marcin Kowalczyk zam. Stronie Śląskie
- Elżbieta Kołaczyk zam. Stary Gierałtów
- Grzegorz Jan Zięba zam. Stronie Śląskie
Krystyna Małgorzata Konopecka zam. Kłodzko
- Mateusz Szafran zam. Tlilin
Marzena Cudek zam. Stronie Śląskie

ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ ZWYCIĘSTWA!
Drodzy diecezjanie,
Zechciejcie przyjąć ten serdeczny zwrot: „BARDZO KOCHANI PĄTNICY” tak, jak on
naprawdę brzmi, nie zaś, jako jedynie zwyczajną grzeczność. Ogromna
wdzięczność przepełnia serce Waszego Biskupa za zachwycający odzew na apel o
udział w pielgrzymkach. Przez 13 lat przeszło przez nasze 10-dniowe „Rekolekcje
w Drodze” ponad 12 tysięcy uczestników. W pierwszej przedpielgrzymkowej
odezwie Pierwszego Biskupa Świdnickiego w 2004 roku znalazły się słowa: „Trzeba
granice tej nowej diecezji wydeptać stopami pielgrzymów”. Czuje się, że je
„wydeptaliście”! Czuje się, że „wydeptaliście” nie tylko ścieżki, ale „potoki”,
„rzeczki” i „rzeki”, którymi płyną z Serca Polski do Serca Diecezji zdroje łask!
Przyjmijcie potrójne pielgrzymie „Bóg zapłać!”, „Bóg zapłać!”, „Bóg zapłać!”.
Przyjmijcie też serdeczne błogosławieństwo jednakowo mocne i wy, którzy
pójdziecie już po raz kolejny, może nawet czternasty, i wy, którzy w tym roku
zameldujecie się w szeregach „pątniczych bohaterów” po raz pierwszy.
Rok 2017 jest tak bardzo ważny! Pomyślcie: stulecie objawień Matki Bożej
Fatimskiej, trzystulecie koronacji Cudownego Obrazu Pani Jasnogórskiej i nasza
diecezjalna duma: koronacja Obrazu Matki Bożej Świdnickiej w pamiętną sobotę13
maja, gdy w tym samym czasie papież Franciszek kanonizował w Fatimie Hiacyntę
i Franciszka.
Rok 2017 spontanicznie stał się rokiem na wskroś Maryjnym. W Fatimie Matka
Boża potwierdziła zapowiedź Pana Jezusa z Apokalipsy, że „na koniec Jej
Niepokalane Serce zwycięży”, że szatan zostanie definitywnie pokonany. Co miała
Maryja na myśli, mówiąc: „na koniec”, nie wiemy. Widzimy na pewno, że w setną

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.

rocznicę takiej zapowiedzi piekło wpadło w szał i panikę. Tyle zła i nieprawości,
tyle bluźnierstw przeciw Bogu i nienawiści między ludźmi świat jeszcze nie widział.
Dlatego przejmijcie się głośnym wołaniem Waszego Biskupa: pójdźmy na
pielgrzymkę! Trzymajmy się razem! Uchwyćmy się kurczowo ręki Maryi.., ale
razem! W jedności!

Z błogosławieństwem pasterskim
Wasz biskup
+ Ignacy Dec

