OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA WIELKANOCNA

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
23 kwietnia 2017

1. Dzisiaj

w Święto Miłosierdzia zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o 1500, w
czasie której będzie sprawowana Eucharystia a potem nabożeństwo uwielbienia.
Zapraszamy.

2. W odpowiedzi na List KEP dzisiaj zbieramy datki do puszek na Ofiary katastrofy
budowlanej w Świebodzicach i na Caritas Diecezji Świdnickiej.

3. Dzieci przygotowujące się do I Komunii zapraszamy na pierwsze próby ceremonii
we wtorek 25 kwietnia i w czwartek 27 kwietnia.

4. Kandydatów

do bierzmowania zapraszamy w najbliższy piątek na g.16 00, do
kaplicy Miłosierdzia Bożego na spotkanie formacyjne. Nieobecność na spotkaniu
jest jednoznaczna z rezygnacją przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

5. Zbliża

się miesiąc maj, pod chórem są karteczki na intencje majowe. W tych
intencjach modlimy się przez cały miesiąc maj - codziennie w naszej parafii na
Mszy wieczornej o g. 1800. Intencje będą odczytywane w każdą sobotę maja na
Nabożeństwach Majowych. Intencje i ofiary prosimy składać w zakrystii. Prosimy
o czytelne wpisywanie intencji.

6. W

czwartek 27 kwietnia mija kolejna, 61 tragiczna rocznica narzucenia Polsce w
warunkach komunistycznej dyktatury – zbrodniczej ustawy aborcyjnej. W wyniku
tej decyzji zabito 20 milionów nienarodzonych dzieci. W związku z tym w całym
kraju obchodzony jest Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu
człowieka. Zachęcamy do podjęcia pokuty w tym dniu. W czwartek po Mszy Św.
wieczornej odbędzie się modlitwa przebłagalna przed Najświętszym Sakramentem.

7. Informujemy, że w naszej parafii; Pierwsza Komunia Święta zostanie odprawiona
w niedzielę 21 maja, Sakrament Bierzmowania udzielony zostanie w poniedziałek
29 maja a rocznica Pierwszej Komunii Świętej 15 czerwca w Boże Ciało.

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny.
Bóg zapłać wszystkim Wiernym za wspólną modlitwę i za wszelkie ofiary składane na
Kościół lub na Caritas. Niech promienie Bożego Miłosierdzia przenikają nas, nasze
Rodziny, naszą Parafię, naszą Ojczyznę i cały świat. Wzmacniajmy i budujmy w sobie
postawę ufności, bo ona jest naczyniem. Niechaj ufność Boża pozostanie w naszych
sercach, abyśmy mogli zawsze czerpać z nieskończonego Miłosierdzia Bożego.
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Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz

