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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Przemienienie Pańskie - 06.08.2017/
1. W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego.

Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed męką
Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia
intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana Boga na
drodze sakramentów i modlitwy.
w I niedzielę miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej mszy św. Modlimy się w intencji wszystkich
wypoczywających na wakacjach i urlopach, a także za pątników
udających się z pielgrzymką na Jasną Górę.

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego w związku z zakończeniem XIV Pieszej
Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę

Umiłowani Diecezjanie,

2. Dzisiaj

3. Także dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasta

z którego dochód zostanie przeznaczony na doposażenie świetlicy
środowiskowej.
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00 a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
5. W przyszłą niedzielę o godzinie 21.00 odbędzie się kolejny Apel

Fatimski.
gości, że w okresie
wakacyjnym / 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. W okresie wakacyjnym zachęcamy do spowiedzi
w dni powszednie przed Mszą św. z racji tego, że na parafii jest
zazwyczaj jeden kapłan.
7. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
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:
- Piotr Ambroziak zam. Stronie Śl.
Ewelina Sosnowska zam. Stronie Śl.
- Bartłomiej Kamiński zam. Czarna Sędziszowska
Marta Osika zam. Stronie Śląskie
- Kornel Kobiałka zam. Stronie Śląskie
Ewa Migo za. Ratowice

od kilku dni na Jasną Górę zmierza XIV Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej.
Kilkaset osób, w sześciu grupach, reprezentujących różne rejony naszej diecezji,
przybliża się do celu swojej drogi. Już we wtorek, 8 sierpnia, w obecności naszych
pielgrzymów przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej poprowadzę o godz.
21.00 Apel Jasnogórski powierzając pątników i całą naszą diecezję Królowej Polski.
W środę, 9 sierpnia, o godz. 7.30 rozpocznie się oficjalne i uroczyste powitanie
pieszej pielgrzymki świdnickiej na jasnogórskich wałach. Następnie o godz. 9.00
sprawowana będzie Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu podczas której
podziękujemy Bogu za przyczyną Jasnogórskiej Pani za wszelkie duchowe owoce
tegorocznego pielgrzymowania.

6. Informujemy naszych drogich Parafian i

Drodzy Siostry i Bracia,
zwracam się z apelem i zarazem z zaproszeniem do wszystkich duszpasterzy i
diecezjan o włączenie się w uroczyste zakończenie tegorocznej pieszej pielgrzymki.
Przybądźcie proszę do Częstochowy organizując wyjazd dla duchowych
uczestników pieszej pielgrzymki a także zachęcając wszystkich diecezjan by dane
nam było wspólnie modlić się w duchowej stolicy naszej Ojczyzny. Potraktujmy
naszą drogę na Jasną Górę i spotkanie z pieszymi pątnikami, jako naszą
diecezjalną pielgrzymkę do Tronu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Licząc na Waszą obecność i wspólną modlitwę w naszym narodowym sanktuarium
wszystkich polecam Najlepszej z Matek i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
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