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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XIX Niedziela Zwykła - 13.08.2017/
1. Dzisiaj o godzinie 21.00 odbędzie się kolejny Apel Fatimski.
2. We wtorek przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
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Panny. Prawdę wiary o tym, iż Maryja po ziemskim życiu z ciałem
i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez
Pana jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta
proklamacja dogmatu było przypieczętowaniem starodawnej
tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto
Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Msze św. w porządku
niedzielnym. Podczas każdej mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów.
Taca z tej uroczystości przeznaczona jest na odbudowę kościołów
w naszej diecezji.
Parafia organizuje pieszą pielgrzymkę na Górę Cierniak
w Radochowie. Wyjście we wtorek o godzinie 09.30 sprzed
kościoła.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00 a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
W przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą
kolejną zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu
kaplicy pogrzebowej.
Informujemy naszych drogich Parafian i 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.
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:
- 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
- Marek Chmurzyński zam. Stronie Śląskie
Monika Sylwia Nawój zam. Nysa

Co za wspaniały sen!
Słońce tańczy na niebie,
ryby baraszkują w morzu.
Wszyscy ludzie bracia w tej samej łodzi świata.
Słabi i starzy, czarni i biali,
wielcy i mali, biedni i bogaci:
ludzie, którzy wybrali się we wspólną podróż...
Bracia na morzu świata,
pod tym samym słońcem, na tym samym wietrze.
Nie ma już ludzi nic nie wartych
ani tych wywyższających się pań i panów.
Nikt już nie będzie wyrzucony za burtę,
nikt nie zostanie ciśnięty na dno łodzi,
by tam umierać z głodu.
Nie ma już wojen o kapitański mostek.
Po pokładzie biegają rozśpiewani ludzie.
Płynie łódź, nasza łódź, na której
każdy czuje się u siebie.
Co za wspaniały sen!
Dlaczego muszę się obudzić
i dostrzec czarny statek
chwiejący się niepewnie na fali i pozbawiony steru?
Dlaczego muszę słyszeć rozpaczliwe wołania
o ratunek wśród ludzi,
którzy powinni mieć serce dla... ludzi?
Phil Bosmans

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), franciszkański
kapłan i męczennik obozu w Auschwitz, który oddał życie za
współwięźnia; jest to jeden z najbardziej znanych świętych na świecie;
ogarnięty pragnieniem zdobycia całego świata dla Maryi szerzył Jej
cześć wszelkimi możliwymi środkami, wykorzystując również
najnowsze zdobycze techniki; beatyfikowany jako wyznawca, a
kanonizowany jako męczennik (wspomnienie obowiązkowe);
• 17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257), polski dominikanin, który
poświęcił się misjom w różnych częściach naszego kraju; jego życie
było przepełnione czcią do Matki Bożej (wspomnienie obowiązkowe).

