Ogłoszenia parafialne

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGII ŚLĄSKIEJ
16 października 2016 roku

1. Dziś uroczystość Św. Jadwigi Śl., głównej Patronki Śląska. Z racji tej uroczystości, w
Rybnicy Leśnej Msza Św. odpustowa o godz. 1000. Jak zapowiadaliśmy, w naszej
wspólnocie parafialnej obchodzimy dzisiaj DZIEŃ PAPIESKI. Po każdej Mszy Św.
zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia.

2. Trwa miesiąc październik – miesiąc Różańca. Nabożeństwo różańcowe w naszej
wspólnocie:
 Dla młodzieży i dorosłych codziennie o 1730;
 Dla dzieci we wtorki i piątki o 1630;

3. 18.10. przypada święto św. Łukasza, Ewangelisty, Patrona Lekarzy i Pracowników
Służby Zdrowia. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

4. Młodzież klas trzecich gimnazjum, którzy przygotowują się do sakramentu

bierzmowania zapraszamy na spotkanie w najbliższy wtorek o g. 1630 w salce Świętej
Rodziny. Proszę zabrać ze sobą kartki z podpisami z bieżącego miesiąca. Obecność
obowiązkowa.

5. W piątek zapraszamy na cotygodniową adorację NS zaraz po Mszy św. wieczornej
zakończoną indywidualnym błogosławieństwem NS i Apelem Jasnogórski.

6. Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc pamięci o naszych bliskich zmarłych. Pod chórem

są wyłożone karteczki wypominkowe, które prosimy bardzo czytelnie wypełnić i wraz
z ofiarą złożyć w zakrystii. Kartki będą wyczytywane wg ulic, dlatego prosimy o
wpisanie adresu osoby zamawiającej. Przez cały miesiąc, za polecanych zmarłych,
codziennie będzie odprawianych 24 Msze św. w kościołach pallotyńskich. Jedna z tych
Mszy będzie odprawiana u nas o godz. 1800.

7. Trwa nabór na studia teologiczne dla osób świeckich w Świdnicy. Studia te są

przeznaczone dla osób w każdym wieku. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia
studiów wyższych na PWT we Wrocławiu, stopień magistra oraz przygotowanie
pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole. Opłata za semestr wynosi 850 zł z
możliwością płacenia w ratach.

8. Za 2 tygodnie, 30 października, odbędzie się w naszej Parafii Niedziela
Ewangelizacyjna. Bliższe informacje znajdziemy w gablocie parafialnej na plakacie.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny. Jest
jeszcze do nabycia historia naszej Parafii (50zł) oraz „Słowo na każdy dzień” (5zł).

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym życzymy radości i błogosławieństwa. Niech najbliższy tydzień będzie
wypełniony modlitwą różańcową za Ojczyznę, a św. Jadwiga, patronka Śląska,
wyprasza potrzebne łaski dla naszego regionu.
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