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1. Apel Biskupa Świdnickiego w sprawie zbiórki na rzecz kościołów
uszkodzonych przez huragan - do odczytania w niedzielę, 23 sierpnia
Drodzy Diecezjanie,
8 lipca br. w godzinach rannych, trwający zaledwie 15 minut huragan
wyrządził poważne szkody na terenie gminy Międzylesie, uszkadzając 50
domów mieszkalnych, 120 budynków gospodarczych, niszcząc ponad 1000
ha upraw rolnych. W wyniku tego żywiołu poważnie ucierpiało 6
kościołów na tym terenie: 2 kościoły w Międzylesiu, Nowej Wsi, Szklarni,
Lesicy i Goworowie. Zniszczeniu uległy wieże i dachy tych kościołów.
Parafie na miarę swoich możliwości zdołały zaledwie zabezpieczyć
kościoły przed dalszą ich degradacją. Naprawa szkód przerasta możliwości
wiernych parafii, a spodziewane odszkodowania nie pokryją w całości
kosztów koniecznych remontów.
W poczuciu solidarności i w trosce o świątynie, zwracam się do Was,
Drodzy Diecezjanie, z gorącą prośbą o wsparcie materialne i duchowe
poszkodowanych wspólnot parafialnych.
Licząc na Wasze zrozumienie i hojność, proszę o przeprowadzenie
parafialnej zbiórki do puszek w niedzielę 30 sierpnia br. we wszystkich
kościołach i kaplicach naszej diecezji.
Za okazane serce serdecznie dziękuję staropolskim „Bóg zapłać”.
+ Ignacy Dec, Biskup Świdnicki

2. Dnia 26 sierpnia obchodzimy uroczystość NMP Częstochowskiej. Na
zakończenie Mszy Św. o g. 800 i 1800, dokonamy odnowienia Aktu
Poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy.
3. Zapraszamy na Pallotyńskie Spotkanie Młodych w Ołtarzewie, w naszym
Pallotyńskim Seminarium Duchownym w dniach od 24 do 29 sierpnia. Są
przygotowane różnego rodzaju warsztaty. Więcej informacji na plakacie w
gablocie. Zgłaszamy się w zakrystii.
4. W zakrystii są do nabycia kalendarze na 2016 z kapliczkami. Mniejszy
format w cenie 5 zł, a większy w cenie 10 zł.
5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość
Niedzielny.
6. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za każdą ofiarę złożoną na Kościół.
Na ostatni tydzień wakacji, życzymy wszystkim sprzyjającej pogody, dobrego
wypoczynku i Bożej pomocy we wszystkich sprawach.
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