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Lasówka: profanacja i kradzież Najświętszego Sakramentu
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w I niedzielę miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlimy się w intencji dzieci,
młodzieży, nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny
i katechetyczny.
Także dzisiaj Członkowie Akcji Katolickiej serwować będą ciasto z
którego dochód będzie przeznaczony na doposażenie świetlicy
środowiskowej.
Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i
katechetycznego w naszym kościele jutro o godzinie 8.00. Okazja
do spowiedzi od godziny 7.30. Przy tej okazji przypominamy
rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być
przedmiotem ich szczególnej troski.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00 a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
W czwartek o godzinie 17.00 – Godzina Święta
W piątek obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych:
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji
znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej.
W sobotę o godzinie 14.00 na plebanii odbędzie się pierwsze
powakacyjne spotkanie scholii parafialnej. Na to spotkanie
zapraszamy także wszystkie chętne dzieci dysponujące dobrym
głosem.
W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godzinie 12.00
poświęcenie przyborów szkolnych dzieci z klas I- zapraszamy
Rodziców i dzieci z tornistrami.
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:
- Marcin Chomitowski zam. Stronie Śląskie
Katarzyna Sojka zam. Tychy
- Krzysztof Marek Cieśla zam. Stronie Śląskie
Agnieszka Anna Chachuj zam. Kostrzyn nad Odrą

W nocy z 26 na 27 sierpnia doszło do profanacji i kradzieży Najświętszego
Sakramentu w kościele filialnym pw. św. Antoniego w Lasówce (diecezja
świdnicka). Nieznani sprawcy zdemolowali obiekt sakralny niszcząc pomocnicze
tabernakulum, i z głównego tabernakulum usytuowanego w ołtarzu wykradli
konsekrowaną Hostię z monstrancji, a także relikwie św. Antoniego, XVIII wieczny
kielich mszalny.
„Najświętszy Sakrament znajdujący się w tabernakulum w głównym ołtarzu, który
był przechowywany w puszcze, został rozsypany, natomiast konsekrowana Hostia,
znajdująca się w monstrancji, została skradziona. Fragment tej Hostii sprawcy
zgubili wychodząc z kościoła, drugiej części jak dotąd nie znaleziono” –
poinformował biskupa świdnickiego o. Jarosław Marek Zatoka OFM, proboszcz
parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Dusznikach-Zdroju do której należy kościół
filialny.
O całym zajściu proboszcz poinformował przełożonych z Zakonu Braci Mniejszych
Prowincji św. Jadwigi oraz biskupa świdnickiego Ignacego Deca, który zapowiedział
wydanie stosownego rozporządzenia, po dogłębnym zbadaniu zaistniałego czynu
przestępczego.
W wydanym komunikacie Minister Prowincjalny o. Alan Brzyski OFM, odwołując się
do słów św. Franciszka napisał m.in.: "Całując wam stopy, błagam was wszystkich,
bracia, z taką miłością, na jaką mnie stać, abyście tak jak tylko możecie, okazywali
wszelkie uszanowanie i wszelką cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana naszego
Jezusa Chrystusa, w którym to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi, zostało
obdarzone pokojem i pojednane z Wszechmogącym Bogiem". Ogłosił także 1
września dniem ekspiacji dla wszystkich franciszkanów Prowincji Świętej Jadwigi.
O profanacji i kradzieży poinformowano policję, która obecnie bada tę sprawę.

