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1. Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy zaangażowali sięw

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

przygotowanie kościoła, liturgii i Grobu Pańskiego, abyśmy mogli godnie
przeżyć to wielkie Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa
/Scholii, Liturgicznej Służbie Ołtarza, P. Organiście, P. Kościelnemu, Paniom
sprzątającym kościół, Strażakom, Harcerzom/. Dziękujemy wszystkim, którzy
przygotowali
się
do
tych
świąt
przez
udział
w Rekolekcjach, Sakramencie Pokuty, którzy znaleźli czas na adorację
w Ciemnicy i przy Bożym Grobie i udział w Triduum Paschalnym, a także złożyli
ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
Jutro II dzień Świąt Wielkanocnych – Msze św. w porządku niedzielnym.
Tradycyjnie już swoją modlitwą i ofiarą wspieramy Papieski Wydział
Teologiczny i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej.
W tym też dniu przypada 13 rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Przez
jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. On przez
długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak naprawdę
być solą dla ziemi. Starajmy się go w tym naśladować!
We wtorek Mszy św. porannej nie będzie.
We wtorek przypada święto patronalne naszego Ks. Proboszcza Ryszarda. Już
dzisiaj życzymy naszemu Solenizantowi zdrowia, obfitości Bożych łask, opieki
Matki Najświętszej i życzliwości od ludzi. Uroczyste Msze Święte
w intencji ks. Proboszcza w poniedziałek o godzinie 10.30 i we wtorek
o godzinie 18.00.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na
godzinę 17.30 zapraszamy naszych drogich parafian na wspólną modlitwę
różańcową.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy
o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej
wspólnoty parafialnej – Godzina Święta o godzinie 17.00. W piątek pragniemy
wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze
i całego świata. Okazja do spowiedzi od godziny 17.30. A w sobotę czcimy
Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.
Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy ze świecami.
Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi
jedynie kochać i przebaczać. O godzinie 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia.
W tym też dniu z racji rozpoczynającego się Tygodnia Miłosierdzia odbędzie się
zbiórka do puszek na potrzeby Caritas.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, znicze i wiele innych artykułów.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Damian Cichocki zam. Wrocław
Kamila Ptaszyńska zam. Stronie Śląskie
- Mirosław Bałys zam. Stronie Śląskie
Dorota Rakoczy zam. Stronie Śląskie
- Rafał Sylwester Mazur zam. Ołdrzychowice
Katarzyna Mazur zam. Stronie Śląskie

Wszystkim Naszym Parafinom i Gościom
życzymy radosnych i pełnych nadziei Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Niechaj pokój
i
miłość,
które
przynosi
Baranek
Wielkanocny,
każdego
dnia
wypełniają
Wasze życie, a prawda o zmartwychwstaniu
wpływa na Wasze postawy i życiowe
wybory. Maryja, rozradowana Królowa
Nieba, niech wyprasza każdemu potrzebne
na co dzień dary.
Duszpasterze

