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1. Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych
częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy
swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana Boga i przywiązanie do
Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje
i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie
wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez
sprawujących władzę. W związku z tym odbędzie się zbiórka do
puszek na rzecz Kościoła Prześladowanego.
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy wszystkich
Czcicieli Matki Najświętszej.
3. W piątek 0 godzinie 9.00 zostania odprawiona uroczysta Msza
Święta z okazji 50 – lecia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim.
4. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 10.30 odbędzie się
poświęcenie nowego sztandaru Klubu Honorowych Dawców Krwi
„Brylant”.
5. Na prośbę Pani Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II
informujemy, że zostało kilka wolnych miejsc na andrzejkowy bal
charytatywny organizowany w Dworku Galosa.
6. Dzisiaj Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną
zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu i schodów
kaplicy pogrzebowej.
7. „I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom. One
nie mogą ci nic ofiarować w zamian, prócz uśmiechu”. Od
5 listopada w kościele parafialnym zbieramy do kosza św. Mikołaja:
słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.

Komunikat Biskupa Świdnickiego z racji I Światowego Dnia Ubogich - do
odczytania w niedzielę, 12 XI
Drodzy Bracia i Siostry!
Ojciec Święty Franciszek na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia ustanowił
Światowy Dzień Ubogich, którego celem jest uwrażliwienie sumień wiernych oraz
wychowanie do słuchania głosu ubogich i cierpiących. W tym roku w całym
Kościele będziemy po raz pierwszy obchodzić ten dzień w przyszłą niedzielę 19
listopada.Słowem przewodnim obchodów jest zdanie „Nie miłujmy słowem, ale
czynem”.
W tak zatytułowanym, okolicznościowym Orędziu Ojciec Święty mobilizuje nas
m.in. do organizowania „prawdziwego spotkania z ubogimi, a także do dzielenia
się, które powinno stać się stylem naszego życia". Dlatego w odpowiedzi na
papieskie wezwanie zachęcam, aby zbliżający się Adwent, był szczególnym czasem
realizowania apelu Papieża Franciszka. Zarówno w ramach wspólnej modlitwy za
ludzi ubogich i potrzebujących ale także poprzez przygotowanie wspólnego
spotkania się przy Wigilijnym stole z najbardziej potrzebującymi.
Bracia i Siostry, zwracam się z gorącą prośbą o wrażliwość serca w stosunku do
osób Wam znanych a żyjących w niekorzystnych warunkach ekonomicznych. Przy
tej okazji zachęcam do konkretnej realizacji tradycji naszych przodków wyrażonej
w słowach: „Gość w dom, Bóg w dom". Niech Święto Ubogich zainspiruje nas do
zaproszenia na wspólny posiłek ,np.: na niedzielny obiad mniej zamożnego
sąsiada, krewnego, kolegi z pracy czy osoby samotnej
W niedzielę, 19 listopada o godz. 20.00 w kościele pw. Św. Krzyża w Świdnicy
zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Adama
Bałabucha w intencji wszystkich tych, którzy pomagają osobom potrzebującym i w
intencji osób potrzebujących. Po Mszy Świętej, osoby potrzebujące zapraszam do
sąsiadującej z kościołem Jadłodajni Caritas na ciepły posiłek.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•
•

•

13 XI – św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i
misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego,
pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze (wspomnienie obowiązkowe);
17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, a najpierw żona
Ludwika IV, landgrafa Turyngii, która po jego śmierci poświęciła się
wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem
przywdziała habit tercjarki św. Franciszka (wspomnienie obowiązkowe);
18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która
zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc
swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i
Ruchu Czystych Serc (wspomnienie obowiązkowe).

Proszę wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w ten szczególny czas
świadczenia
miłosierdzia
potrzebującym,
a
ofiarodawcom,
zespołom
charytatywnym Caritas i wolontariuszom z różnych dobroczynnych organizacji
zaangażowanych w przeprowadzenie tego wydarzenia z serca błogosławię.
+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

