Ogłoszenia Duszpasterskie
V Niedziela Zwykła
04 lutego 2018 r.

1. Koronka do Bożego Miłosierdzia odprawiana jest codziennie o godzinie 15:00 w Kościele Głównym.
2. W minionym tygodniu zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Odwiedziliśmy rodziny,
które zaprosiły księdza z modlitwą i błogosławieństwem. Przyjęło nas ok. 4130 rodzin naszej parafii.
Blisko 2000 rodzin naszej parafii nie otworzyło drzwi dla księdza. Wdzięczni jesteśmy za zaproszenie
do swoich domów i za życzliwość, której mogliśmy doświadczyć będąc w państwa domach.
Dziękujemy za świąteczny nastrój towarzyszący wizycie księdza, za biały obrus, krzyż i świece.
Wdzięczni jesteśmy za ofiary składane przy okazji kolędy, które pomogą w utrzymaniu naszego
Świdnickiego Seminarium Duchownego, Świdnickiej Kurii Biskupiej i naszej parafii. Bóg zapłać.
3. Naszą wdzięczność wyrażamy również osobom, które zaangażowały się w rozebranie choinek
i dekoracji świątecznych.
4. Dzisiaj przypada I Niedziela miesiąca: po Mszy Świętej o godzinie 12:30 odbędzie się zmiana tajemnic
Żywego Różańca, a po zmianie około godziny 14:00 rozpocznie się adoracja Najświętszego
Sakramentu, która zakończy się Nabożeństwem Różańcowym o godzinie 17:15.
5. Spotkania Eucharystycznego Ruchu Młodych odbywają się w środy o godzinie 16:00.
6. Spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci będzie w środę po wieczornej Mszy Świętej.
7. Spotkanie Akcji Katolickiej będzie również w środę po Mszy wieczornej.
8. Spotkanie Kandydatów do Bierzmowania będzie w czwartek o godzinie 17:45.
9. Spotkania Scholi Dziecięcej są w piątki o godzinie 16:00.
10.Spotkanie Kandydatów na ministrantów będzie w piątek o godzinie 17:00.
11.W tym tygodniu nie będzie spotkania Biblijnego.
12.Spotkanie Zakonu Franciszkanów Świeckich odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej
o godzinie12:30.
13.Za tydzień w naszym Kościele o godzinie 9:30 zostanie odprawiona Msza Święta w 78. rocznicę
pierwszej wywózki na Syberię.
14.W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej w poczekalni kancelarii parafialnej będzie trwał dyżur
członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego.
15.W niedzielę, 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes przypadać będzie XXI
Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Ks. bp Ignacy Dec odprawi w przyszłą niedzielę Mszę Świętą
o godzinie 13:00 w katedrze świdnickiej. Podczas Mszy będzie udzielany sakrament namaszczenia
chorych. Wszystkich chorych i starszych zapraszamy wraz z duszpasterzami do wspólnej modlitwy.
Zwracamy się też z prośbą do opiekunów, krewnych, sąsiadów o pomoc osobom chorym i starszym
w dotarciu na tę uroczystość.
16.Nowa edycja nauk przedślubnych w parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Świdnicy rozpocznie się 18
lutego Mszą Świętą o godzinie 18:00. Zapisy po Mszy Świętej.
17.Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
ks. Rafał Kozłowski, Proboszcz

