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decyzją
Ks.
Biskupa
Ignacego
Deca
zostanie
przeprowadzona zbiórka do puszek na potrzeby Radia Rodzina.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00 a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
Także w środę w naszej parafii przypada całodzienna adoracja
Najśw. Sakramentu w ramach tzw. Wieczystej Adoracji. W naszej
diecezji codziennie – w wyznaczonej parafii trwa adoracja
Chrystusa Eucharystycznego. Wystawienie Najśw. Sakramentu
rozpocznie się po Mszy o godz. 700 i trwać będzie do godz. 1800.
O
godz.
1800
nabożeństwo
eucharystyczne
zakończone
błogosławieństwem Najśw. Sakramentem i Msza św. wieczorna.
Zapraszamy i zachęcamy do wygospodarowania czasu na rozmowę
z Chrystusem obecnym wśród nas pod postacią Chleba.
Porządek adoracji:
800 – 900 – Stronie-Wieś, Turystyczna, Sportowa
900 - 1000 – Dolna, Polna, Okrężna, Górna
1000 - 1100 - Klonowa, Jaworowa, Kopernika, Świerkowa
1100 – 1200 – Morawka, Akacjowa
1200 – 1300 – Strachocin, Goszów, Kościelna, Szkolna
1300 – 1400 – Hutnicza, Zielona
1400 – 1500 – Kościuszki
1500 – 1600 – Nadbrzeżna, Mickiewicza
1600 – 1700 – Krótka, Żeromskiego
1700 – 1800 – Młodzież i dzieci.
W przyszłą niedzielę dzieci klas III otrzymają od swoim matek
różańce I-Komunijne. Uroczystość będzie miała miejsce w czasie
Mszy św. o godz. 12.00.
W przyszłą niedzielę, jako I miesiąca, adoracja Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy Świętej.
Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji katolickiej serwować
będą ciasto z którego dochód będzie przeznaczony na doposażenie
świetlicy środowiskowej.
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.

INFORMACJE OD ŚWIDNICKIEGO MISJONARZA KS. BARTŁOMIEJA
PAŁYSA PO TRZĘSIENIU ZIEMI W MEKSYKU
Ks. Bartłomiej Pałys SAC pochodzi z parafii NMP Królowej Polski w
Świdnicy, od 2004 roku pracuje jako misjonarz w Meksyku. Oto
informacje o sytuacji jego placówki misyjnej po trzęsieniu ziemi,
które nawiedziło środkową i południową część Meksyku 19
września br.
Ks. Mirosław Lewandowski SAC z Sekretariatu ds. Misji Prowincji
Zwiastowania Pańskiego powiedział KAI, powołując się na przełożonego
tamtejszej
wspólnoty ks.
Bartłomieja
Pałysa,
że
w
ich
świątyni "widać rozwarstwienia w murach, w dodatku na łuku,
podtrzymującym kopułę kościoła". Bardzo
się
osłabiły
mury
i kamienie, z których wzniesiono budynek (około 1574 z inicjatywy Juana
de Zumárraga, pierwszego arcybiskupa Meksyku, który był świadkiem
objawienia Matki Bożej z Guadalupe.). Polski zakonnik obawia się, że przy
następnym równie silnym trzęsieniu, które - według niektórych
przewidywań - mogą się powtórzyć 25-26 bm., cała budowla może już nie
wytrzymać. Poza tym rozpadł się witraż z Jezusem Miłosiernym nad
wejściem do kościoła i rozbiła się figura Matki Bolesnej z Guadalupe
z bramy wejściowej na plac kościelny. Ponadto pochodząca z XVI wieku
kaplica św. Mateusza jest cała w szczelinach i trzeba było ją zamknąć aż
do odwołania. Zdaniem ks. Pałysa obecny stan świątyni jest taki, że
w każdej chwili mogą tu przyjść przedstawiciele władz stanowych i po
zapoznaniu się z sytuacją na miejscu nakazać zamknięcie obiektu aż do
czasu całkowitej naprawy murów i łuku. "Na razie Msze św.
odprawiamy wewnątrz kościoła" - zapewnił ks. kustosz. Dodał, że
i tak "mamy szczęście, bo kilka innych zabytkowych świątyń w okolicy
runęło, a kilka dalszych zamknięto z powodu poważnych uszkodzeń".
"Wyczuwa się jakiś dziwny smutek wokół, szczególnie wśród tych, którzy
dojeżdżają do stolicy. Ale też powoli ludzie zaczynają się
organizować, aby dostarczyć żywność i najpotrzebniejsze rzeczy
poszkodowanym" - opowiada pallotyn. Zwrócił przy tym uwagę, że trwa
jeszcze akcja ratownicza dla stanu Oaxaca, nawiedzonego przez trzęsienie
ziemi 7 września, a "przyszło następne, i to jeszcze mocniejsze".
Zakonnicy dziękują za dotychczasowe wsparcie modlitewne i pomoc
materialną
oraz
proszą
o
dalsze
pamiętanie
o
problemach
poszkodowanych braci i sióstr w Meksyku.

