Ogłoszenia parafialne
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
22 listopada 2015 roku
1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego.
Za tydzień rozpoczynamy Adwent.

2. Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu zaprasza na

KONCERT „ NIE ZMARNUJMY TEJ NIEPODLEGŁOŚCI” 22 listopada tj. dzisiaj o godz.1700
w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ul.
Zamkowa 4. Wstęp wolny.

3. Trwa miesiąc listopad- miesiąc szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych. W zakrystii
można nadal składać karteczki wspominkowe, ponieważ przez cały miesiąc listopad, za
polecanych zmarłych, codziennie są odprawiane 24 Msze św. w kościołach Pallotyńskich; jedna
z tych Mszy jest odprawiana w naszym kościele. Za ofiary złożone przy tej okazji składamy
serdeczne „Bóg zapłać”

4. Zapraszamy wszystkich Wiernych na Eucharystię Jedności we wtorek 24 listopada o godz. 1800.
Jest to Msza Święta , która w swoim założeniu ma skupiać wszystkie Ruchy Kościoła. Jesteśmy
jednością w Kościele, ale silni przez swoją różnorodność. Dobrze jest się poznać, aby móc
razem pracować. Po Mszy św. odprawione zostanie nabożeństwo połączone z indywidualnym
błogosławieństwem Najśw. Sakramentem i modlitwą o uzdrowienie.

5. Msza Św. i spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania w czwartek 26 listopada o godz. 18 00 w
kościele. Obecność obowiązkowa.

6. W nast. niedzielę zbiórka do puszek na budowę kościołów diecezji Świdnickiej.
7. Za tydzień – ostatnia niedziela miesiąca. Dzieci przygotowujące się do I Spowiedzi i Komunii
Św. oraz ich Rodziców zapraszamy w nast. niedzielę na specjalną Mszę św. o godz. 15 00. Po
Mszy św. spotkanie. Obecność obowiązkowa.

8. W przyszłą niedzielę - w I Niedzielę Adwentu rozpoczęcie Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom. Ofiary za rozprowadzane świece wigilijne przeznaczone są na zimowiska i kolonie
letnie dla najbiedniejszych dzieci i młodzieży.

9. W przyszłą niedzielę zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Przedstawiciele naszej parafii
będą rozprowadzać opłatki na stół wigilijny. Będą oni posiadali pozwolenia z pieczątką parafii.
Chętnych do rozprowadzania prosimy o zgłoszenie w zakrystii. Wystrzegajmy się oszustów.
Ofiary z opłatków przeznaczone są na potrzeby Kościoła. Prosimy przyjąć z opłatkami
deklaracje na remont kościoła. Za każdą ofiarę składamy Bóg zapłać.
Zachęcamy do
NIEDZIELNY.

10.

lektury prasy katolickiej tygodników

NIEDZIELA

oraz

GOŚĆ

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za wszelkie ofiary składane na Kościół (na remonty,
na ogrzewanie, na tacę, z ok. wypominek i zamawianych Mszy św.). Wszystkim Wiernym życzymy
radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Prosimy o przekazanie serdecznych pozdrowień dla
wszystkich, którzy musieli zostać w domu. Życzymy im zdrowia i Bożego błogosławieństwa.
………………………………….
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