Ogłoszenia parafialne
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
2 października 2016 roku
1.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy Świętej adoracja Najśw. Sakramentu, a po Mszy
Świętej o g. 1230, spotkanie Wspólnoty Modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

2.

We wtorek, 4 października, w Liturgii wspominamy Św. Franciszka z Asyżu. Ponieważ jest on Patronem
naszej Parafii, to obchodzimy w naszym kościele uroczystość odpustową. Uroczysta Msza Św. odpustowa
zostanie odprawiona tego dnia o g. 1800. Mszy Św. przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi o. Damian,
franciszkanin z Legnicy. Po Mszy Św. procesja z Najśw. Sakramentem wokół kościoła. Serdecznie
zapraszamy wszystkich Wiernych.

3.

Ruch Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, przeżywa peregrynację Ikony Świętej
Rodziny, jako dzieła pobłogosławionego przez naszego Ks. Biskupa Ignacego Deca. Jest to dla Członków
Ruchu, szczególna okazja do pogłębienia relacji małżeńskich i rodzinnych oraz wspólnego dążenia ku Bogu.
Rozpoczęliśmy miesiąc październik – miesiąc Różańcowy. Nabożeństwo Różańcowe w naszej Wspólnocie
parafialnej. Dla Młodzieży i wszystkich Wiernych codziennie o 1730; Dla Dzieci we wtorki i czwartki o g.
1630.
Nasz Ksiądz Biskup Ignacy Dec zachęca nas, w Roku Miłosierdzia, do codziennej modlitwy różańcowej.
Niech Różaniec odmawiany wspólnie w świątyniach, rodzinach a także prywatnie stanie się uczynkiem
miłosierdzia wobec wszystkich, którzy potrzebują modlitwy. Ksiądz Biskup przypomina o podjętym i
trwającym w naszej diecezji dziele Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Wielu z nas zdeklarowało się, że
przystępując do tego modlitewnego dzieła podejmie obowiązek codziennego odmawiania jednego dziesiątka
Różańca w intencji Ojczyzny.

4.

Parafia p.w. Św. Józefa Obl. Na Sobięcinie zaprasza na Mszę Św. 5 października o g. 1800, którą odprawi o.
Teodor Knapczyk OFM. Po Mszy Św. – adoracja NS i modlitwa o uzdrowienie.

5.

W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek wieczorem pomodlimy się
o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne a w piątek możliwość skorzystania z
Sakramentu Pokuty dla Dzieci, Młodzieży i wszystkich Wiernych w trakcie adoracji Najśw. Sakramentu od
g.1700, a o 1730 nabożeństwo różańcowe. Po Mszy Św. wieczornej, adoracja NS zakończona indywidualnym
błogosławieństwem NS i Apelem Jasnogórskim.

6.

W najbliższy piątek PSP nr 5 obchodzi 70 rocznicę istnienia, na którą jest zaproszonych wielu ważnych
gości. Uroczysta Msza Święta Jubileuszowa o g 1000. Serdecznie zapraszamy wszystkich Wiernych. Z racji
szkolnych uroczystości ks. Mariusz i ks. Proboszcz udadzą się do swoich chorych nie w piątek, ale w sobotę
od g.900. Za zmianę przepraszamy.

7.

Zapraszamy na Epilog Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej na Jasną Górę. W sobotę 8 października w Bardzie
Śl. o godz. 1600 odprawiona zostanie Msza Św. pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Ignacego Deca. W
tym roku chcemy dojechać na Epilog środkami lokomocji. W celu dokładnego uzgodnienia sposobu dojazdu,
zapraszamy na spotkanie w czwartek po wieczornej Mszy Św., w salce Św. Rodziny.

8.

W przyszłą niedzielę jest wyznaczony w Kościele w Polsce – Dzień Papieski. W związku z tym dniem, na
dzisiejszą niedzielę, był do odczytania list Biskupów Polskich. Jednak w naszej Wspólnocie parafialnej, w
przyszłą niedzielę gościmy Księdza Pallotyna, który buduje kościół w Mińsku na Białorusi. Po Mszach Św.
będzie zbierał ofiary do puszki na ten cel. Dzień Papieski w naszej Parafii odbędzie się zatem dopiero w
niedzielę 16 października i wtedy też odbędzie się zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zatem List
Biskupów polskich zostanie odczytany za tydzień.

9.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim Wiernym życzymy
pogodnej niedziel, wszelkich Bożych łask i opieki Matki Bożej Różańcowej.
Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz …….…….…………

