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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ Niedziela Świętej Rodziny -31.12.2017/
1.

Dzisiaj Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Dzisiaj odbędzie się
zbiórka
do
puszek
na
rzecz
diecezjalnych
instytucji
związanych
z duszpasterstwem rodzin.
2. Dzisiaj kończymy Rok Pański 2017. W czasie Mszy wieczornej sprawozdanie
z życia parafii za rok 2017, a po Mszy wieczornej nabożeństwo dziękczynno –
przebłagalne.
3. Jutro uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. o godz. 9.00,
10.30, 12.00 i 18.00. Modlimy się o opiekę Bożą w nowym roku i pokój
w ludzkich sercach w Polsce i na świecie.
4. We wtorek rozpoczynamy wizytę duszpasterską czyli kolędę. Tradycyjnie,
prosimy o przygotowanie białego obrusa, krzyża, świec. Dzieci kładą na stole
katechizmy, ćwiczenia, ewentualnie zeszyty i książeczki I-piątkowe. Kolęda jest
spotkaniem duszpasterskim, połączonym z modlitwą i błogosławieństwem
domu przez kapłana. Prosimy zatem o zachowanie właściwego charakteru tego
spotkania i – w miarę możliwości – o obecność wszystkich domowników.
Plan kolędy:
02.01 – wtorek – Stronie Wieś 1- 32, Sportowa, Turystyczna
03.01 – środa – Stronie Wieś 34 -56, 59, Szkolna, Kościelna, Strachocin
1- 8
04.01 – czwartek – Krótka 2,3,5
05.01- piątek – Krótka 1, Żeromskiego 5
Kolęda zaczyna się od poniedziałku do piątku o godzinie 15.00 a w
soboty o 14.00.
5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00.
Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
6. Z racji kolędy Godziny Świętej nie będzie.
7. W piątek jako I miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 17.30.
8. W sobotę 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej
tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży
przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte w porządku
niedzielnym. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą –
zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw
nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu.
9. Z racji kolędy nie będzie odwiedzin chorych.
10. Już dzisiaj informujemy, że w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku
Msze Święte będą odprawiane tylko o godzinie 9.00 (nie będzie Mszy Świętej o
godzinie 18.00).
11. Akcja Katolicka organizuje w dniach od 15.01 do 20.01 2018 roku półkolonie
zimowe dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej. Zapisy i zgody na udział
do odbioru w zakrystii i u Katechetów w szkole.
12. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
13. W związku z kolędą i uroczystością Trzech Króli kancelaria w tym tygodniu
będzie nieczynna. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio po
Mszy św. wieczornej.
14. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
15. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, kalendarze,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów.

Tytuł: „Fatima. Ostatnia tajemnica”
Gatunek: Fabularyzowany dok.
Produkcja: Hiszpania
Data: 6.01.2018
Godzina: 1900
Miejsce: Teatr Miejski w Świdnicy Rynek 43
Cena biletu: 10 zł
Bilety do nabycia w zakrystii i sklepie diecezjalnym

