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1. Nasz

Współbrat Br. Piotr Arnold SAC, dzisiaj o g. 1230, na ręce Ks. Prowincjała
Adriana Galbasa, przełożonego naszej Prowincji SAC, będzie składał przyrzeczenia
wieczyste w swojej rodzinnej Parafii w Wałbrzychu tj. w kolegiacie p.w. Św. Aniołów
Stróżów. Serdecznie zapraszamy na tą uroczystość.

2. Dzisiaj jest okazja odebrania płyty dvd z uroczystości pierwszej Komunii Świętej, po
Mszy Świętej o g. 1115,u pani Katarzyny Żurek.

3. W tym tygodniu: we wtorek 13 września obchodzimy Dzień Fatimski. Zapraszamy na

g. 1730 na Nabożeństwo Fatimskie, a potem na procesję z figurą M.B. Fatimskiej
wokół kościoła. Msza Święta rozpocznie się po zakończeniu procesji. Prosimy zabrać
ze sobą świece z okapnikami; w środę – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (po
Mszach św. będzie możliwość adoracji Krzyża przez ucałowanie); w czwartek 15
września, przeżywać będziemy Uroczystość Matki Bożej Bolesnej, Patronki
Wałbrzycha. Uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa
Prof. Ignacego Deca zostanie odprawiona w czwartek o godz. 18 00 w kolegiacie Św.
Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Po Mszy św. procesja do kościółka – sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej. Zapraszamy wszystkich Wiernych do uczestnictwa.

4. Zapraszamy na spotkanie Radę Parafialną w poniedziałek na g. 1915 na plebanię.
5. Prosimy Rodziców wraz z Dziećmi klas trzecich szkoły podstawowej, którzy chcą w

tym roku szkolnym przystąpić do I Spowiedzi i I Komunii Św. o przybycie do
kancelarii parafialnej, w najbliższą środę na g.1600. Zapraszamy też te Dzieci, które
nie przystąpiły do tych sakramentów w wyznaczonym terminie.

6. Po

wakacyjnej przerwie przypominamy o spotkaniach Wspólnot parafialnych.
Zapraszamy 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. Młodzież Oazowa – do ustalenia z Ks. Przemysławem.

7. W piątek zapraszamy na cotygodniową adorację NS zaraz po Mszy św. wieczornej
zakończoną indywidualnym błogosławieństwem NS i Apelem Jasnogórskim.

8. Biuro

Radia Maryja przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu,
zaprasza na dwudniową pielgrzymkę na Górę Św. Anny, do Wadowic, Krakowa i
Łagiewnik, 24 i 25 września. Bliższe informacje w gablocie.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za wszelkie ofiary składane na Kościół. Życzymy
wszystkim Wiernym spokojnej niedzieli i owocnego przeżywania tygodnia.
…………………………………..……..
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