Ogłoszenia Duszpasterskie
na IV Niedzielę Wielkiego Postu
11 marca 2018 r.
Ks. Wojciech Drab, dotychczasowy Wikariusz naszej parafii z dniem 10 marca tego roku został
ustanowiony Proboszczem Parafii Św. Mikołaja w Doboszowicach, Dekanat Kamieniec Ząbkowicki.
Dziękujemy Ks. Wojciechowi za prawie 3 letnią posługę w tutejszej parafii, życzymy owocnej pracy
w nowej wspólnocie i prosimy tutejszych parafian o modlitwę w int. ks. Proboszcza Wojciecha.
1. Dzisiaj po każdej Mszy Św. w poczekalni kancelarii parafialnej dyżurują członkowie Towarzystwa
Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego, po Mszy św. o godz. 12.30 spotkanie
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Dzisiaj też po każdej Mszy św. czynna jest Agenda Parafialna,
w której są do nabycia paschaliki wielkanocne w cenie 5 zł i kartki świąteczne.
2. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w nabożeństwie „24 godziny dla Pana”.
W sposób szczególny składamy podziękowania za poprowadzenie czuwania w wyznaczonej naszej
parafii godzinie.
3. W czasie Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy na DROGĘ KRZYŻOWĄ, która będzie sprawowana
w każdy piątek dla dorosłych o godz.: 7.30 i 18.00, dla dzieci o godz.: 17.00. Nabożeństwo GORZKICH
ŻALI wraz z kazaniem pasyjnym będzie sprawowane w każdą niedzielę o godz.: 17.00.
4. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w czwartek – 15 marca – rozpoczynające się Mszą św.
o godz. 15.30. Zapraszamy wszystkich sympatyków i członków zespołu.
5. W piątek 16 marca o godzinie 19:00 w sali teatralnej ŚOK w Rynku, odbędzie się kolejny pokaz filmu
„Prymas. Trzy lata z tysiąca”. Film poprzedzi prelekcja p. Ewy Czaczkowskiej związanej z osobą
Prymasa Tysiąclecia. Wejściówki na spotkanie w cenie 10 zł w zakrystii
6. W piątek, 23 marca o godz. 19.30 spod kościoła pw. Andrzeja Boboli w Świdnicy wyruszy Miejska
Droga Krzyżowa, która ulicami Świdnicy przejdzie do katedry. Zapraszamy wszystkich świdniczan do
udziału nabożeństwie pasyjnym pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego.
7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi
o. Henryk Zienkiewicz. W niedzielę nauki będą w czasie każdej Mszy św., jak również w czasie Gorzkich
Żali. Ponadto po Mszy wieczornej, około godz. 19:00 będzie nauka stanowa dla małżonków i rodziców.
W kolejce dni nauki odbędą się w czasie Mszy świętych o godz. 7:00, 9:00, 17:00 i 18:30. Spowiedź
rekolekcyjna we wtorek i środę w godz. od 7:00 do 9:00 i od 16:30 do 18:30.
8. W niedzielę, 18 marca o godz. 17.00 w cerkwi pw. św. Mikołaja przy ul. Łukasińskiego odbędzie
nabożeństwo ekumeniczne w intencji pokoju i za prześladowanych chrześcijan.
9. Zapraszamy na pielgrzymkę do Niepokalanowa i Warszawy w dniach 14 i 15 maja. Zapisy
u ks. Krzysztofa i u p. Marii Jezierskiej. Koszt pielgrzymki 200 zł.
10.Można przekazywać dary w postaci odzieży, obuwia czy sprzętu AGD – oczywiście w dobrym stanie.
Magazyn na starej plebanii czynny w soboty od godz. 10.00-12.00.
11.Do skarbon znajdujących się za ostatnimi ławkami można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu
bądź na jałmużnę wielkopostną.
12.Zachęcamy także do nabywania i czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego i Niedzieli.
Ks. Rafał Kozłowski, Proboszcz

