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Dzisiaj wieczorem odbędzie się Eucharystia Jedności w kościele p.w. Św. Aniołów
Stróżów w Wałbrzychu o godz. 1800. Po Mszy św. rozpocznie się Adoracja
Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie.
We wtorek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej –
Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Święte z poświęceniem gromnic o godz. 800; 1600
i 1800 . Wszystkie Dzieci zapraszamy szczególnie na godz. 1600; będzie po Mszy św.
Rozbieranie choinki z cukierkami.
W środę, 3 lutego wspominamy w Liturgii św. Błażeja, biskupa i męczennika. Tego
dnia, na zakończenie Mszy św. o godz. 800 i 1800, odbędzie się specjalne
błogosławieństwo Wiernych świecami tzw. Błażejkami, w celu uchronienia od chorób
gardła. Natomiast w piątek, 5 lutego, wspominamy św. Agatę, dziewicę i męczennicę.
W tym dniu błogosławi się na Mszach św. wodę i chleb, które mocą naszej wiary,
mają chronić od pożaru i wszelkich nieszczęść.
Dzieci przygotowujące się do 1 spowiedzi i 1 Komunii Św. będą mieli swoje
spotkanie wraz z poświęceniem świec pierwszokomunijnych i odnowieniem
przyrzeczeń Chrztu Św., w ostatnią niedzielę miesiąca tj. 28 lutego o godz. 1500.
Chętnych do rozbierania choinek i żłóbka zapraszamy w środę na godz. 900.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W czwartek po Mszy Świętej modlitwa o nowe, liczne i święte powołania
kapłańskie, zakonne oraz misyjne. W piątek od godz. 900 udamy się do naszych
chorych. Spowiedź Święta dla dzieci od godz. 1530 a dla młodzieży i dorosłych na
adoracji od godz. 1700. Adoracja NS z indywidualnym błogosławieństwem o godz.
1900 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
Za tydzień przypada pierwsza niedziela miesiąca- niedziela adoracyjna. Po każdej
Mszy Świętej Adoracja NS a po Mszy o godz. 1230 spotkanie grupy modlitewnej w
kaplicy Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy również tych, którzy chcą dołączyć do
którejś z tych grup. Zapraszamy także mężczyzn.
Zakończyliśmy kolędę. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim Wiernym,
którzy serdecznie przyjęli nas w swoich domach i mogliśmy się wspólnie pomodlić
prosząc Boga o błogosławieństwo. „Bóg zapłać” za wszystkie serdeczności oraz za
ofiary materialne.
Dzisiejsza taca przeznaczona jest na remont katedry w Świdnicy.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – tygodników Niedziela i Gość Niedzielny. W
zakrystii już ostatnia możliwość nabycia domowych kropielniczek (15zł).
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na Kościół, w postaci
ofiar: na tacę, na ogrzewanie czy na remonty. Matka Najśw. wraz ze św. Józefem
przynieśli do świątyni Jezusa – Światło świata; pozwólmy, aby Maryja zawsze
prowadziła nas do tego Światła. Życzymy radosnego przeżywania Ostatków,
a w Tłusty Czwartek – smacznych pączków.
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