I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 10 MARCA 2019 R.
1. Zapraszamy do uczestniczenia w Nabożeństwach Wielkopostnych:


Gorzkie Żale odprawiane są w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 17:00.



Droga Krzyżowa odprawiana jest w piątki dla dorosłych o godzinie 7:30 i 18:00,
dla dzieci o godzinie 17:00.
Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali zawsze można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Również za ofiary przeznaczone na Jałmużnę Postną zawsze można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Ofiary można składać przez cały wielki Post do skarbon, a
szczególnie podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej i po niedzielnych Mszach św. Przypomnijmy, że jest
to jedna z form odprawienia pokuty.
2. Dzisiaj po każdej Mszy św. w poczekalni kancelarii parafialnej będzie można złożyć zadeklarowane
ofiary pieniężne na nasze seminarium duchowne.
3. Od poniedziałku 11 marca koronka do Bożego Miłosierdzia będzie odprawiana o godzinie 15:00 w
kościele tygodniowym.
4. W okresie Wielkiego Postu spotkania scholii dziecięcej odbywają się w piątki przed Drogą Krzyżową o

16:20.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się rekolekcje dla dzieci na Mszy Św. o godzinie 11:00. Po Mszy w

kościele tygodniowym katecheza dla rodziców dzieci komunijnych.
6. Caritas Diecezji Świdnickiej dziękuje wiernym naszej parafii za ofiary złożone na Dom Samotnej Matki

w Pieszycach w kwocie 3 678 zł. Za uczynione dobro serdeczne Bóg zapłać- dyrektor Caritas ks.
Radosław Kisiel.
7. Zapraszamy na pielgrzymka do Włoch pt. „Perła Umbrii” od 21 do 29 czerwca br.

Koszt pielgrzymki to 1750 zł i 85 €. Spotkanie przed pielgrzymką odbędzie się 16 marca 2019 r.
(sobota) o godzinie 19:20 w salce parafialnej. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie przy
wyjściu z kościoła. Zapisy w zakrystii u księdza Artura.
8. Za tydzień w niedzielę 17 marca obchodzić będziemy Niedzielę Dzieł Pomocy Misjom

- Ad gentes. Tego dnia będziemy się modlić w intencji misji oraz polskich misjonarzy i misjonarek.
Chorych zachęcamy do ofiarowania swoich cierpień w intencjach misyjnych.
9. W niedzielę 17 III o godz. 19.00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbędzie się pokaz

nagrodzonego katolickim Oskarem włoskiego filmu fabularnego „Chleb z nieba. Każdy potrzebuje
cudu”. Wejściówki w cenie 10 zł. do nabycia w zakrystii oraz księgarni diecezjalnej.
10. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.

