Ogłoszenia parafialne

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
25 września 2016 roku

1.

Rodziców wraz z Dziećmi trzecich klas szkoły podstawowej, którzy chcą w tym roku
szkolnym przystąpić do I Spowiedzi i I Komunii Św. prosimy o przybycie na Mszę Św. i
spotkanie na g.1500. Zapraszamy też te Dzieci, które nie przystąpiły do tych sakramentów
w wyznaczonym terminie. Obecność obowiązkowa. Po spotkaniu będzie możliwość
zapisania Dziecka.

2.

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 – w sobotę o godz. 1900.

3.

W najbliższy wtorek w PSP 5, o g.1700 spotkanie z prezydentem naszego miasta i
fachowcami w sprawie wałbrzyskiego funduszu partycypacyjnego na 2017r.. Są to
fundusze na projekty np. danej ulicy czy podwórka itd. Więcej informacji na spotkaniu.

4.

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

5.

W sobotę rozpoczynamy miesiąc październik. W związku z tym zapraszamy na
Nabożeństwa Różańcowe codziennie o g.1730. Za udział w tym nabożeństwie można
dostąpić odpustu zupełnego. Najbliższa sobota, to pierwsza sobota miesiąca. W związku z
tym nabożeństwo zacznie się wyjątkowo o g. 1700 w ramach Nabożeństwa Pięciu
Pierwszych Sobót Miesiąca.

6.

Za tydzień – pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy Św. – adoracja NS. Po Mszy
Św. o godz. 1230 spotkanie Wspólnoty Modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

7. Zapraszamy na diecezjalną pielgrzymkę wspólnot Żywego Różańca do Sanktuarium
Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie, w najbliższą sobotę – 1 października.
Początek o g. 930, a zakończenie o g. 1530.

8.

W nast. niedzielę odpust w Parafii p.w. Św. Aniołów Stróżów. Msza Św. odpustowa o
g. 1230.

9.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje Małżeństw, które chciałyby zostać
Rodzinami Zastępczymi. Szczegółowe informacje w biurze MOPS przy ul. Beethovena.

10. Dzisiaj jak ogłaszaliśmy, po Mszy Świętej zbiórka do puszek na Radio Rodzina.
11.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny,
w dodatku Gościa Niedzielnego film pt. „Bóg nie umarł”.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym u początku jesieni życzymy spokojnej niedzieli i Bożej pomocy na każdy dzień
nowego tygodnia.
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