OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
24 października A. D. 2021
1. Dziś po każdej Mszy św. odbywa się z zbiórka ofiar do puszek na rzecz Wyższego Seminarium
Duchownego w Świdnicy. Można też ofiarować płody ziemi w tym celu prosimy o kontakt
bezpośrednio
z
władzami
Wyższego
Seminarium
Duchownego.
Ks. Rektor Dominik Ostrowski wraz ze wspólnotą kleryków składa wyrazy wdzięczności
i zapewnienia o modlitwie za wszystkich ofiarodawców.
2. Dzisiaj, w niedzielę 24 X o godz. 19.30 w kościele pw. św. Józefa oratorium słownomuzyczne w wykonaniu orkiestry i chóru „Sygnał Miłosierdzia”. Wstęp wolny. Zachęcamy
do włączenia się zakończenie obchodów uroczystości Patrona naszego miasta.
3. W poniedziałek Wspólnota Przymierze Miłosierdzia zaprasza do wspólnej modlitwy
o godz.18.45 w salce parafialnej na 1 p.
4. Zapraszamy na spotkanie kręgu biblijnego we wtorek o godzinie 19 w salkach na plebanii.
5. Spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z klas 7 w środę o 16.30 w salkach
na plebanii
6. W sobotę 30 października o godz. 12.00 w diecezjalnym Sanktuarium św. Józefa w Świdnicy
będzie sprawowana pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka Msza św.
i nabożeństwo dla małżonków oczekujących na dar potomstwa.
7. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na Dzieło Misyjne Kościoła
w celu wsparcia wspólnot katolickich w ubogich krajach. Gdzie często brakuje podstawowych
środków do życia tj, wody, jedzenia, domów, szkół, opieki medycznej, kościołów itp. Za
wszelką pomoc składamy serdeczne Bóg zapłać.
8. W niedzielę 31 października o godz. 19.30 w katedrze świdnickiej będzie celebrowana
Wigilia uroczystości Wszystkich Świętych z Liturgii Godzin. Przewodniczy ks. kan. dr
Arkadiusz Chwastyk. Zapraszamy to tej szczególnej modlitwy za naszych zmarłych.
9. Na stoliku przy wyjściu z katedry zostały wyłożone kartki wypominkowe z nadrukowaną
datą. Prosimy o czytelne wypełnianie kartek i wrzucenie wraz z ofiarą do skrzynki przy
zakrystii. Nabożeństwa za zmarłych tzw. „Wypominki” będą odprawiane od 02.1120.11.2021. Od poniedziałku do soboty w katedrze o godz.17.30.
10. Ze względu na czas pandemii i obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy
o obowiązku noszenia maseczki w pomieszczeniach zamkniętych poprzez zakrycie nosa i ust.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
11. Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej. W zakrystii i przy wyjściu
z kościoła można nabyć Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa oraz za dobrowolną
ofiarę miesięcznik
Tota
Tua.
Jest
on
poświęcony
pogłębieniu
relacji
z Maryją, a dzięki niej z Chrystusem.
12. Na nadchodzący tydzień życzymy Błogosławieństwa Bożego.

