Ogłoszenia parafialne
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
27 marca 2016 roku
1. Trwając

w radości Zmartwychwstania dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do lepszego i głębszego przeżycia Triduum Paschalnego.

2. Jutro,

w poniedziałek Msze Święte według porządku niedzielnego. Taca przeznaczona
jest na Papieski Wydział Teologiczny i Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy.

3. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy w najbliższy czwartek na Mszę Świętą o g.
1800, a po niej spotkanie formacyjne. Obecność obowiązkowa na Mszy Świętej i
spotkaniu.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek od godz.
900 udamy się do naszych chorych. Spowiedź Święta dla dzieci od godz. 15 30 a dla
młodzieży i dorosłych na adoracji od godz. 1700. Adoracja NS z indywidualnym
błogosławieństwem o godz. 1900 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. W sobotę po Mszy św.
o godz. 800 Adoracja NS, na którą zaprasza KWC. Po adoracji spotkanie w salce Św.
Rodziny.

5. Za

tydzień, w niedziele obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Nowenna
przygotowująca do tego święta codziennie po Mszy Świętej o g. 1800. W przyszłą
niedzielę tj. w Święto Bożego Miłosierdzia, odbędzie się zbiórka do puszek na Caritas
diecezji Świdnickiej. Tego dnia zapraszamy na nabożeństwo Godziny Miłosierdzia i
dodatkową Mszę św. o godz. 1500. Po nabożeństwie – spotkanie Wspólnoty Modlitewnej
i wymiana Tajemnic Różańcowych w salce Świętej Rodziny. Jest to też pierwsza
niedziela miesiąca; po każdej Mszy Świętej Adoracja NS.

6. W sobotę 2 kwietnia nie będzie Mszy Świętej wieczornej. Zapraszamy na Mszę Świętą
na stadionie o godz. 1700. Autobusy miejskie, z napisem: „MSZA ŚWIĘTA”, będą
wcześniej dojeżdżały do ul. Piasta z czterech różnych miejsc. Program specjalnych
autobusów jest w śpiewniku, który znajdziemy na stoliku pod chórem. Dla nas, autobusy
będą odjeżdżały z Dworca Głównego PKP. Powrót będzie w tym samym kierunku na
zakończenie uroczystości.
EWANGELIZACYJNE, które odbędą
się w naszej parafii od 9 – 11 kwietnia. W tym czasie odbędą się projekcje niezwykle
poruszających filmów. Bliższe informacje – w gablocie.

7. Zapraszamy na FILMOWE REKOLEKCJE

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy radosnego świętowania w gronie Rodziny,
przyjaciół i znajomych.
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