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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXXIII Niedziela Zwykła -19.11.2017/
1. Dzisiaj na Mszy Świętej o godzinie 10.30 odbędzie się poświęcenie
nowego sztandaru Klubu Honorowych Dawców Krwi „Brylant”.
2. Dzisiaj Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną
zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów remontu dachu i schodów
kaplicy pogrzebowej.
3. We wtorek w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi
Panny.
4. W środę przypada wspomnienie św. Cecylii, Patronki muzyki
kościelnej. Na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy polecać Bożej
opiece wszystkich zaangażowanych w piękno liturgii poprzez
muzykę i śpiew – Pana Organistę, Członków scholii parafialnej
i chóru parafialnego.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy wszystkich
Czcicieli Matki Najświętszej.
6. W przyszłą niedzielę uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,
kończąca rok liturgiczny. Zgodnie z wieloletnią tradycją taca z tej
uroczystości przeznaczona jest na rozbudowę i budowę nowych
kościołów w naszej diecezji. Jest to również święto patronalne Akcji
Katolickiej. Uroczysta Msza św. w intencji Członków AK w przyszłą
niedzielę o godzinie 10.30.
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.

APEL PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OCHRONY PRAWA DO ŻYCIA OD POCZĘCIA DO
NATURALNEJ ŚMIERCI
Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma
prawo żyć, także dziecko chore. Musimy szczególnie chronić prawo bezbronnego
dziecka żyjącego pod sercem matki, tak samo jak chronimy życie dziecka po jego
narodzinach. O tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w
fazie embrionalnej, w bezsporny sposób mówi współczesna nauka. Obrona życia dzieci
nienarodzonych nie jest zatem kwestią tylko religii czy światopoglądu, lecz należy do
najbardziej fundamentalnych obowiązków każdego człowieka. Święty Jan Paweł II nie
znajdował żadnego usprawiedliwienia dla zabijania dzieci. W encyklice Evangelium
vitae stwierdził: «Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty
ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona
ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego
nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy
i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości.
„Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion
czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający.
Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego
samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani
pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to
przyzwalać”» (Evangelium Vitae, 57). W związku z tym, Prezydium Konferencji
Episkopatu
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ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, która ma na celu większą ochronę życia dziecka
poczętego (www.zatrzymajaborcje.pl). Jest to ważny krok w stronę ochrony każdego
życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Za kilka dni kończy się czas wyznaczony na
zbieranie podpisów, dlatego raz jeszcze zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Karty z
podpisami należy przesłać do organizatorów, aby trafiły do Parlamentu RP do końca
listopada. Kościół katolicki w Polsce stale wspiera rodziny w trudnych sytuacjach
życiowych. Jeśli rodzice – pomimo dostępnej pomocy psychologicznej, medycznej i

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania
styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar
jednania grzeszników z Panem Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia
i zagubionych na drogach wiary (wspomnienie obowiązkowe);
• 22 XI – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników,
muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych (wspomnienie obowiązkowe);
• 24 XI – św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli
podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862 (wspomnienie obowiązkowe).

materialnej – nie zdecydują się na wychowywanie dziecka, zawsze mogą przekazać je
do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych z otwartym sercem przyjąć
je i otoczyć swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca.Zamiast
aborcji – adopcja!

Prosimy o modlitwę za nienarodzone dzieci, aby wszystkie od

chwili swego poczęcia cieszyły się miłością i miały zagwarantowane prawo do narodzin i
dalszego szczęśliwego życia.
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