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1. Dzisiaj w 4 Niedziele Wielkiego Postu – Niedziela Laetare (czyli radości) mija
połowa tego wyjątkowego czasu przygotowania do Świąt Wielkanocnych.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. Droga Krzyżowa w każdy piątek:

dla dzieci o 1530; dla młodzieży i dorosłych o 1730. W niedzielę Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym o 1715. Zebrane ofiary w czasie Gorzkich Żali będą
przeznaczone na kwiaty do Pańskiego Grobu. Ofiary na kwiaty można również
składać do skarbony pod chórem. Za udział w wielkopostnych nabożeństwach
można uzyskać odpust zupełny.

3. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Wałbrzychu na Podzamczu zaprasza

na adorację Najśw. Sakramentu w int. pokoju. Wystawienie odbędzie się w
oltarzu DONUM CARITAS ET PAX (Dar Miłości i Pokoju). Jest to trzeci
ołtarz wpisujący się w dzieło Dwunastu Gwiazd w koronie Matki Bożej. Został
on przygotowany dla Bazyliki Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro na
Wybrzeżu Kości Słoniowej gdzie posługują nasi Współbracia - Pallotyni.
Adoracja w tym ołtarzu potrwa do 6 kwietnia.

4. Zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszej Parafii dnia 27 marca o godz.

1900. Rozważania prowadzić będą różne grupy Parafialne. Chcemy zabrać ze
sobą Krzyż Papieski. Prosimy o zgłaszanie chętnych do niesienia krzyża.

5. Informujemy,

że w tym roku: I Komunia Święta jest ustalona na dzień 17
maja, a Sakrament Bierzmowania na 26 maja.

6. W najbliższy czwartek obchodzimy uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP.
Uroczysta Msza św. o godz. 800.

7. W piątek

00

zapraszamy na adoracje N.S. z indywidualnym błogosławieństwem

na g. 19 .

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Tygodnika „GOŚĆ NIEDZIELNY” i
Tygodnika „NIEDZIELA”.

9. Składamy

serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na kościół, w
postaci ofiar: na tacę, na ogrzewanie czy na remonty.
Wszystkim życzymy spokojnej niedzieli oraz wytrwałości w podjętych
postanowieniach Wielkopostnych.
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