NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO- TRZECH KRÓLI, 06 STYCZNIA 2019 R.
•

Dzisiejsza uroczystość jest Światowym Dniem Misyjnym, w którym naszymi modlitwami i ofiarami chcemy
wesprzeć dzieła misyjne Kościoła. Dzisiaj podczas każdej Mszy Świętej poświęcimy wodę, kadzidło i kredę.

•

Kiedy powrócimy z liturgii do domów, według chrześcijańskiego zwyczaju, naznaczmy drzwi naszych domów
symboliką chrześcijańską: C + M + B oraz bieżącego roku. Ten skrót, przypomnijmy, należy rozumieć: (C)
Christus
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(M)
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to mieszkanie. 06 stycznia w liturgii wspominamy to zbawcze wydarzenie, kiedy to chwała Pańska objawiła się
pośród nas i zawsze będzie się objawiać, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. W rytmie
i wydarzeniach czasu wspominamy tajemnice zbawienia, których centrum stanowi Święte Triduum Paschalne
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w dniach od 18 do 21 kwietnia. Ze świąt Paschalnych wyłaniają się wszystkie pozostałe dni święte.
I tak w tym Roku Pańskim przypada: Środa Popielcowa – 6 marca; Odpust Parafialny NMP Królowej Polski 3
maja; Wniebowstąpienie Pańskie – 2 czerwca; Zesłanie Ducha Św. – 9 czerwca; Boże Ciało – 20 czerwca; I
Niedziela Adwentu – 1 grudnia.
•

Dzisiaj zgodnie ze świdnicką tradycją, odbędzie się Orszak Trzech Króli. Wyruszy on spod katedry
o godz. 14.00. Wcześniej o godz.13.00 Mszy św. w katedrze będzie przewodniczył JE ks. bp Ignacy Dec. Orszak
przejdzie do Rynku gdzie będzie czas na wspólne kolędowanie z zespołem a także fundowany przez świdnickie
parafie ciepły poczęstunek. Na każdego uczestniczka Orszaku czeka korona i śpiewnik. Serdecznie zapraszamy
wszystkie rodziny, wszystkich mieszkańców ziemi świdnickiej do wspólnego świętowania.

•

Spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej będzie dzisiaj 6 stycznia o godzinie 16:00.

•

Wspólne spotkanie opłatkowe dla wszystkich członków grup parafialnych odbędzie się w sobotę, 12 stycznia, o
godzinie 11:00 w Domu Parafialnym.

•

W przyszłą niedzielę (II m-ca) po każdej Mszy Św. w poczekalni kancelarii parafialnej będzie trwał dyżur
członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego umożliwiając złożenie zadeklarowanych
ofiar na rzecz seminarium.

•

W drugą Niedziele miesiąca po Mszy o godzinie 12:30 spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

•

W naszej Parafii trwa wizyta duszpasterska. Kolęda rozpoczyna się w dni powszednie o godzinie 15:00, sobotę i
niedzielę o godzinie 14:00. Dzień wcześniej ministranci powiadamiają o planowanej wizycie duszpasterskiej. Z
racji kolędy z Sakramentu Pokuty można korzystać pół godziny przed Mszą Świętą.
Szczegółowy plan kolędy
Poniedziałek 7 stycznia: Dąbrowskiego nieparzyste 29-71
Wtorek 8 stycznia: Dąbrowskiego nieparzyste 73-115
Środa, 9 stycznia: Dąbrowskiego nieparzyste 117; Dąbrowskiego parzyste 10-16; Bema nieparzyste 1 i 11;
Bema parzyste 2-16; Plater 5,7,9
Czwartek, 10 stycznia: Bema parzyste 18-28; Wyszyńskiego nieparzyste 3 i 5; Wyszyńskiego parzyste 2-18
Piątek, 11 stycznia: Wyszyńskiego nieparzyste 7 i 9; Waryńskiego nieparzyste 1-31C
Sobota, 12 stycznia (od godziny 14:00): Waryńskiego nieparzyste 33-59
Niedziela 13 stycznia: Waryńskiego nieparzyste 61-89; Słobódzkiego nieparzyste 1-11

