Ogłoszenia duszpasterskie
na III Niedzielę Wielkanocną
15 kwietnia 2018 r.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna X Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Weźmijcie Ducha
Świętego”. Jest to Drugi Narodowy Dzień Czytanie Pisma Św. Ministranci przy wyjściu rozdają kartki
z tekstami Listu do Rzymian.
2. Dzisiaj o godz. 11.00 Msza św. i konferencja dla rodziców i dzieci komunijnych.
3. Próba dla kandydatów do bierzmowania w poniedziałek, 16 kwietnia o g. 19.00.
4. Jutro – 16.04.2018 na parkingu parafialnym o g. 13.30 zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego.
5. W przyszłą niedzielę, tj. 22 kwietnia obchodzić będziemy Niedzielę Dobrego Pasterza. Tradycyjnie już
tego dnia odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Wyższego Seminarium naszej diecezji.
6. W przyszłą niedzielę, zapraszamy rodziców dzieci rocznicowych na Mszę św. o g. 11. 00 i spotkanie.
7. Dzisiaj w ŚOK w Rynku zostanie wyświetlony Film „Żołnierz Niezłomny Kościoła” o Ks. Arcybiskupie
Antonim Baraniaku– karty wstępu w cenie 10 zł. w zakrystii.
8. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Niepokalanowa i Warszawy 14 i 15 maja zapisy
u ks. Krzysztofa
9. Z racji zbliżającego się charytatywnego festynu parafialnego w kościele znajdują się kosze na fanty,
przeznaczone na loterię i licytację. Prosimy o ofiarowanie rzeczy nowych lub w bardzo dobrym stanie.
Za hojność ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
10. Dziękujemy za rozebranie dekoracji wielkanocnych – Bożego Grobu i Ołtarza Ciemnicy P. Henrykowi
i pozostałym Panom – Bóg zapłać.
11. Zachęcamy także do zakupu prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego i Niedzieli.
Ogłoszenia ogólne:
1. W dniach 18–22 kwietnia w Świdnickim Ośrodku Kultury odbędzie się Międzynarodowy Festiwal

Filmów Dokumentalnych "Okiem Młodych". Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp wolny.
2. W sobotę 28 IV o godz.19.00 w Sali teatralnej ŚOK odbędzie się pokaz filmu fabularnego „Sprawa

Chrystusa” twórców min. filmu „Bóg nie umarł”. Wejściówki na film w cenie 10 zł do nabycia w
zakrystii i księgarni diecezjalnej.
3. We wtorek 1 maja odbędzie się piesza pielgrzymka ze świdnickiej katedry do Sanktuarium Matki

Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. Wymarsz z katedry o godz. 8.00 a powrót w godzinach
popołudniowych. Możliwość powrotu autokarem w cenie 10 zł. Zapisy podczas pielgrzymki.
4. W sobotę 5 V Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej organizuje wyjazd do Pragi.

Koszt wyjazdu 80 zł. W programie: spacer po mieście z przewodnikiem i Msza św. Zapisy w
Wydziale Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej do poniedziałku do piątku w godz.9.0013.00 lub telefonicznie.
Ks. Rafał Kozłowski.
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