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1. Zapraszamy wszystkich na koncert „Ave Maria” w różnych kompozycjach w wykonaniu artystów

operowych z Wrocławia. Koncert odbędzie się w naszym kościele, dzisiaj o godz. 1900. Informacja
jest również w gablocie na plakacie.

2. Epilog Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej na Jasną Górę odbędzie się, jak co roku w Bardzie Śl. w
sobotę 3 października. Zamówiony autokar dowiezie nas do Kłodzka, skąd będziemy szli pieszo do
Barda. Po Mszy św. o godz. 1600 z Barda Śl. wrócimy autokarem do domu. Koszt przejazdu – 30 zł.
Jeśli ktoś nie może zapłacić całej sumy, niech również się zapisze. Tego samego dnia Ks. Biskup
zaprasza do Barda Śl. Wspólnoty Różańcowe na godz. 945. Wspólnoty Różańcowe zapisują się w
Parafii p.w. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.

3. Zapraszamy na spotkania wszystkie działające wspólnoty parafialne - stałych uczestników, jak i
nowe osoby. Schola Vincentes, w sobotę o g. 1700; Ministranci i Kandydaci na ministrantów w
sobotę o g. 1030, a Lektorzy i Kandydaci na Lektorów w piątek po wieczornej Mszy Świętej. Chór
Magnificat w środę o g.1900. Ludzie Jana Pawła II we wtorek o g.1900.

4. W tym tygodniu, w pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania; w piątek – wspomnienie
św. Aniołów Stróżów (Odpust w Parafii w centrum Wałbrzycha) i pierwszy piątek miesiąca; od g.
900 udamy się do naszych chorych; spowiedź święta od g. 1700, w czasie adoracji N.S.; w sobotę –
I sobota miesiąca i Msza Św. o g. 800 w intencji trzeźwości Narodu i naszej Parafii, a na zakończenie
– Adoracja NS. Natomiast w przyszłą niedzielę przeżywać będziemy pierwszą niedzielę miesiąca; po
każdej Mszy Świętej adoracja N.S. Tego dnia przeżywamy Uroczystość odpustową św. Franciszka z
Asyżu. Uroczysta Msza Św. Odpustowa zostanie odprawiona o g. 1230 z procesją Eucharystyczną
wokół kościoła. Mszy Św. przewodniczyć będzie Ks. Marek Zołoteńki, Proboszcz Par. p.w. Matki
Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu gdzie rozpoczęta została budowa kościoła. W związku z tym,
w przyszłą niedzielę, będą zbierane ofiary do puszek na budowę tego kościoła. Prosimy Wiernych o
włączenie się do przygotowania na procesję chorągwi i baldachimu, a służbę Liturgiczną prosimy o
przygotowanie Liturgii i obecność na Mszy Św. Odpustowej. Wymiana tajemnic różańcowych z
racji Odpustu, przeniesiona jest na 7 października na g. 1700.

5. Rozpoczynamy przygotowanie do I Spowiedzi i I Komunii Św. Zapraszamy Rodziców Dzieci z klas
III na zapisy we wtorek od godz. 1700 do 1800 oraz od 1900 do 2000.

6. W najbliższą środę odbędzie się pierwsze spotkanie formacyjne dla Kandydatów do Bierzmowania.
Najpierw uczestnictwo we Mszy Św. o g. 1800 a po niej spotkanie. Obecność obowiązkowa.

7. W środę, 30 września, zapraszamy wszystkich na Eucharystię Jedności, do kościoła p.w. św.
Barbary w Wałbrzychu, na godz. 1800. Ta Msza Św. ma jednoczyć wszystkie ruchy naszej diecezji,
abyśmy nauczyli się razem wielbić Boga i odważnie głosić Ewangelię .

8. Od czwartku rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe codziennie o g.1730. Za udział w tym
nabożeństwie można dostąpić odpustu zupełnego.

9. Kopalnia Melafiru z Rybnicy Leśnej zaprasza na festyn „Dbamy o bezpieczeństwo dzieci na
drodze”, w sobotę 3 października, w godz. 1200 - 1500, na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 na
Podgórzu. Wystąpi popularny zespół dla najmłodszych „Centrum Uśmiechu”. Będą konkursy,
darmowa grochówka i słodycze. Wstęp wolny.

Miłosiernego Dawcę miłuje Bóg. Bóg zapłać za każdą ofiarę złożoną na Kościół.
Wszystkim Wiernym życzymy radości i wszelkich Bożych łask na każdy dzień.
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