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1. Do dzisiaj można uzyskać odpust zupełny dla konkretnego zmarłego pod zwykłymi
warunkami dodając warunek – nawiedzenie cmentarza.

2. Największym darem dla naszych zmarłych są nasze modlitwy zanoszone w
wypominkach listopadowych. Pod chórem są wyłożone karteczki wypominkowe,
które można jeszcze składać w zakrystii. Do 11 listopada, będziemy o g. 1730
odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia z wypominkami za zmarłych podanych
na kartkach. Za ofiary złożone przy tej okazji składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Plan
czytania wypominek wg ulic jest wywieszony w gablocie. Przez cały miesiąc, za
polecanych zmarłych, codziennie będzie odprawianych 24 Msze św. w kościołach
Pallotyńskich. Jedna z tych Mszy będzie odprawiana w naszym kościele. Dzisiaj,
spotkanie Wspólnoty Modlitewnej i wymiana tajemnic Różańcowych po Mszy św. o
godz. 1230 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

3. Spotkanie dotyczące rewitalizacji Podgórza z udziałem prezydenta miasta Wałbrzycha
oraz zaproszonych ekspertów odbędzie się jutro w poniedziałek o godzinie 16.00 w
holu szkoły PSP 5. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.

4. W środę, 11 listopada, zapraszamy na uroczystości ogólnomiejskie związane z 97
rocznicą odzyskania niepodległości. Uroczysta Msza św. za Ojczyznę w kościele Św.
Aniołów Stróżów o godz. 1100, a po Mszy św. przemarsz pod pomnik Niepodległości i
złożenie kwiatów przez delegacje. W naszym kościele również będzie odprawiona
Msza św. w int. Ojczyzny o godz. 1800.

5. W każdy piątek zapraszamy na g. 1900 na adorację Najświętszego Sakramentu
zakończoną indywidualnym błogosławieństwem.

6. W niedziele za tydzień gościć będziemy w naszej parafii ks. Jarosława Rodzikapallotyna z Częstochowy, który promować będzie kwartalnik „ Apostoł Miłosierdzia
Bożego”. Po każdej Mszy Świętej odbędzie się zbiórka do puszek na budowę kościoła
w Mińsku na Białorusi.

7. Zwracamy się z prośbą o dodatkowe ofiary na ogrzewanie kościoła.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej tygodników NIEDZIELA oraz GOŚĆ
NIEDZIELNY.
Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół Wszystkim
Parafianom i Gościom życzymy owocnego wypoczynku niedzielnego. Niech nowy tydzień
będzie dla nas wszystkich błogosławiony.
…………………………………
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