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5 czerwca 2016 roku

1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę seminaryjną. W naszej Wspólnocie parafialnej witamy Ks.

Wojciecha Więcława SAC wraz z klerykami naszego Pallotyńskiego Seminarium
Duchownego w Ołtarzewie. Bóg zapłać Ks. Wojciechowi oraz Klerykom za skierowane
do nas Słowo Boże oraz świadectwo powołania. Po Mszy św. odbędzie się zbiórka do
puszek na nasze Pallotyńskie Seminarium Duchowne.

2. W

związku z niedzielą seminaryjną zbiórka na świątynię opatrzności będzie w naszej
parafii przesunięta na późniejszy termin.

3. Dzisiaj Pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy o g.1230 spotkanie Grupy Modlitewnej w
kaplicy Miłosierdzia Bożego.

4. Trwa

miesiąc czerwiec - nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa,
odprawiamy po Mszy Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

5. Zapraszamy

na Mszę św. Prymicyjną w nast. niedzielę 12 czerwca o g. 10 00, którą
odprawią nowo wyświęceni Księża diecezji Świdnickiej – Ks. Krzysztof Augustyn i Ks.
Kamil Osiecki.
parafialny odbędzie się w nast. niedzielę – 12 czerwca. Początek o godz. 1400.
Przed festynem zostanie odprawiona Msza św. o godz. 1230 w int. mieszkańców
Podgórza. Po Mszy św. odbędzie się uroczyste otwarcie przez władze Wałbrzycha nowej
drogi i nowego parkingu przy naszym cmentarzu, a nast. poświęcenie. W związku z
festynem, zwracamy się z prośbą o pomoc w organizacji festynu. Spotkanie wszystkich,
którzy chcą pomóc – w poniedziałek o godz. 1915 na plebani. W czasie festynu będą
różnego rodzaju zabaw, konkursy, loteria fantowa, grill, popcorn i ciasto. Prosimy zatem
wszystkich Wiernych o ofiarowanie fantów na loterię do środy.

6. Festyn

7. Na mocy dekretu ks. Prowincjała, ks. Karol Burban

w sierpniu kończy posługę w naszej
Wspólnocie parafialnej i został mianowany prefektem szkolnym w Chełmnie. Uroczyste
pożegnanie ks. Karola odbędzie się 19 czerwca o g. 1000.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Bóg zapłać wszystkim, którzy przez oktawę Bożego Ciała uczestniczyli w procesjach z Najśw.
Sakramentem, a szczególnie tym, którzy pomagali przy noszeniu chorągwi i symboli
religijnych, asekurację Księdza, przy sypaniu kwiatków. Bóg zapłać za opiekę nad dziećmi
pani Katarzynie Żurek.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na Kościół. Życzymy wszystkim Parafianom i
Gościom spokojnej niedzieli, a w rozpoczętym nowym tygodniu obfitości łask płynących z
Najśw. Serca Pana Jezusa.
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