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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXIX Niedziela Zwykła -22.10.2017/

22 X - Światowy Dzień Misyjny – taca na Papieskie Dzieła Misyjne

1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna Tydzień

22 października 2017 r. Kościół na wszystkich kontynentach – zarówno w krajach
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Misyjny. Pamiętajmy, że do każdego z nas Pan Jezus kieruje
polecenie: „Idźcie i głoście”, tym bardziej modlitewnie i materialnie
starajmy się wspierać dzieła misyjne Kościoła. Taca z dzisiejszej
niedzieli przeznaczona jest na misje.
Dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 12.00 odbędzie się poświęcenie
pomnika Jana Pawła II.
Także dzisiaj Mszą Świętą o godzinie 12.00 rozpocznie się
spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VI i VII
Dzisiaj będzie można złożyć podpis pod obywatelskim projektem
„Zatrzymaj aborcję”.
Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę
do puszek na remont dachu i schodów kaplicy pogrzebowej.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
17.30 połączona z nabożeństwem różańcowym.
W przyszłą niedzielę w kalendarzu liturgicznym przypada uroczysta
rocznica poświęcenia własnego kościoła dla wszystkich świątyń,
poza katedrami, których data poświęcenia nie jest znana.
W przyszłą niedzielę będzie można jeszcze nabyć kalendarz
parafialny w cenie 5 zł. Wszystkie ofiary złożone przy tej okazji
zostaną
przeznaczone
na
paczki
mikołajowe
i organizację półkolonii.
W kościele wyłożone są kartki wypominkowe – to forma naszej
pamięci modlitewnej o zmarłych. Prosimy wypełniać je czytelnie,
imiona piszemy w I przypadku /np.: Zofia, Antoni itp./ oraz
podajemy na kartce miejsce zamieszkania, ponieważ – wzorem lat
ubiegłych – będą one wyczytywane w kościele według ulic.
Wypominki składamy w kopertach na tacę, w zakrystii, bądź
w kancelarii parafialnej.
Przez cały miesiąc październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie
różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości
i
doświadczenia.
Rozważając
tajemnice
z
życia
Jezusa
i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste,
sprawy naszej rodziny, narodu, Kościoła, całej ludzkości.
Nabożeństwa różańcowe codziennie o godzinie 17.30.
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.

bogatych, jak i biednych – obchodzi Światowy Dzień Misyjny. W Polsce znany jest
on jako Niedziela Misyjna. W tym roku towarzyszy jej hasło „Idźcie i głoście”. Tego
dnia we wszystkich kościołach i kaplicach świata katolicy swoimi modlitwami
i ofiarami materialnymi będą wspomagać młode i biedne Kościoły na terytoriach
misyjnych. Wszystkie inicjatywy misyjne, podejmowane w tym dniu, według
zamysłu i wskazań Stolicy Apostolskiej powinny mieć charakter powszechny. Ten
światowy dzień solidarności w modlitwie i pomocy materialnej jest obchodzony już
po raz 91. „Papieskie Dzieła Misyjne wspierają wspólnoty, aby wzrastały razem w
wierze, budując Kościoły, dzieląc się słowem Bożym, a także zapewniając
udzielanie sakramentów” – powiedział o. Vincent Mwakhwawa, dyrektor Papieskich
Dzieł Misyjnych w Malawi. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkich
katolików, aby solidaryzując się z całym Kościołem, zadbały o to, aby w ich
parafiach i wspólnotach nie pominięto tego dnia milczeniem. Pomocne mogą być w
tym nasze Misyjne Materiały Liturgiczne na Tydzień Misyjny 2017. Ofiary można
wpłacać na konto Papieskich Dzieł Misyjnych:Skwer Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 9,01-015 Warszawa, PKO BP SA I/0 Warszawa 72 1020 1013
0000 0102 0002 7169.

Uroczyste "wprowadzenie" Figury Matki Bożej Fatimskiej - Polanica Zdrój
(Ojcowie Sercanie- Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej) - 29 X
Początek uroczystości pod przewodnictwem JE ks. bp. Ignacego Deca, Biskupa
Świdnickiego, o godz. 17.00
"Wprowadzenie" figury Matki Bożej Fatimskiej do Jej Sanktuarium w dniu 29.10.
2017 godz. 17.00
- Przywiezienie figury (samochód kaplica)
- procesja - podczas procesji odmawiany jest Różaniec, po każdej tajemnicy
odśpiewane 2 zwrotki pieśni Z dalekiej Fatimy ...
- Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ignacego Deca
- 10 różańca w intencji diecezji i dzieł poperegrynacyjnych w diecezji oraz rozwoju
duchowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

