Ogłoszenia duszpasterskie na
Wniebowstąpienie Pańskie
13 maja 2018
1. Dzisiaj o godz. 18.00 w katedrze z racji I rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Świdnickiej Mszy
św. będzie przewodniczył JE Ks. bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicy. Po niej nastąpi procesja fatimska.
Dzisiaj po Mszy św. o g. 12.30 spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Dzisiaj nabożeństwo fatimskie w naszej parafii o godz. 21.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Dzisiaj po Mszach św. Młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przeprowadza zbiórkę ofiar
na akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Dzisiaj po każdej Mszy św. w poczekalni kancelarii parafialnej będzie można złożyć zadeklarowane
ofiary pieniężne na potrzeby WSD.
2. Zachęcamy do udziału w Nabożeństwie Majowym dzieci, młodzież i dorosłych, które w dni powszednie
będzie sprawowane po wieczornej Mszy św. około godz.: 19:00, a dzisiaj, w niedzielę o godz.: 17.15.
3. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek święto św. Macieja Apostoła, w środę święto św.
Andrzeja Boboli. W czwartek, 17 maja przypada wieczysta adoracja Najśw. Sakramentu w naszej parafii.
Rozpoczęcie adoracji po Mszy św. rano i zakończenie nabożeństwem majowym o g. 18.00.
4. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i pomocą wspierali organizację
tegorocznego festynu „Parafia dzieciom”, jak również Wam czcigodni parafianie za fanty, ciasto i udział
w festynie. Dochód zebrany na obiady dla dzieci wyniósł w tym roku: 12.310 zł.
5. Wspólnota Odnowy w Duchu Św. zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy, 19 maja – sobota na
Ogólnopolskie czuwanie Odnowy na Jasnej Górze. Zapisy w bibliotece w poniedz. i wtorek od 16.00
-18.00i w niedz. po Mszy św. o 9.30. Koszt-60 zł.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 10.30 Uroczystość I-szej Komunii św. Biorących udział we Mszy św.
o godz. 11.00 w najbliższą niedzielę z racji uroczystości zapraszamy na Msze św. w innych godzinach.
Bezpośrednie przygotowanie do I Komunii św. będzie przebiegało następująco: w poniedziałek o godz.
17.00 próba generalna dzieci, w czwartek o godz. 17.00 Msza św. dziękczynna, w piątek o godz. 17.00
nabożeństwo pokutne dla dzieci i rodziców, a po nim okazja do spowiedzi dla rodziców i członków rodzin.
W sobotę od godz. 9.00 spowiedź dzieci, od g. 11.30 sprzątanie kościoła.
7. W przyszłą niedzielę, w ramach Dni św. Jana Pawła II w naszym kościele będzie miał miejsce koncert
„Bóg sam wystarcza – poezja z Karmelu” o g. 19.00 – wstęp wolny. Program dni papieskich, które
rozpoczynają się 17 maja wyłożony w przedsionku – można wziąć z sobą. W piątek 18 maja br. z racji
przypadającego dnia urodzin św. Jana Pawła II a także z racji Dni Papieskich w katedrze Mszy Św.
o godz. 18.00 będzie przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Po Mszy św. o g. 19.30 w sali teatralnej ŚOK
w Rynku w ramach kontynuacji inicjatywy "Apostołowie Niepodległości" odbędzie się spotkanie
z o. Maciejem Ziębą OP oraz pokaz filmu "Szukałem Was" prezentującego pontyfikat św. Jana Pawła II.
Wstęp wolny.
8. Przy wyjściu ze świątyni można nabyć prasę katolicką : Niedzielę i Gościa Niedzielnego.
Ks. Rafał Kozłowski.
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