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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy długo oczekiwane rekolekcje i peregrynację
Figury M.B. Fatimskiej. Serdecznie witam w naszej wspólnocie parafialnej naszego
współbrata ks. Krzysztofa Biernata, który będzie nas prowadził w tym świętym
czasie. Plan tego wyjątkowego czasu jest wywieszony w gablocie. Serdecznie
zapraszamy na początek peregrynacji dzisiaj o godz. 1700.

2. Ks. Andrzej Sobaszek, nasz Współbrat, który jest kapelanem szpitalnym w

Wałbrzychu obchodzi właśnie jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Msza św. w Jego
intencji dzisiaj o godz. 1230. Dziękujmy Bogu za dar Jego kapłaństwa i prośmy
Boga o wszelkie potrzebne łaski dla Ks. Andrzeja.

3. Rozpoczynamy ostatni tydzień okresu wielkanocnego. Pamiętajmy o przykazaniu
kościelnym, które zobowiązuje nas, by przynajmniej raz w roku, w okresie
wielkanocnym przystąpić do Komunii Św.

4. Trwa miesiąc maj. Tradycyjnie już, w tym Maryjnym miesiącu, zapraszamy
codziennie na nabożeństwo majowe na g. 1730. Pod chórem znajdują się karteczki
na zbiorowe intencje majowe. Wpisane intencje z ofiarami można składać na tacę i
w zakrystii. W tych intencjach przez cały miesiąc maj odprawiać będziemy Mszę
Świętą o g. 1800. Wyczytywanie intencji odbywać się będzie tylko w niedziele na
Mszy Świętej wieczornej.

5. Jest nowy projekt obywatelski ustawy o ochronie życia ludzkiego od poczęcia do

naturalnej śmierci. Przy wyjściu z kościoła znajdują się osoby, które zbierają
podpisy poparcia tego projektu ustawy. Przy podpisie należy podać nr PESEL. Jeśli
ktoś nie ma przy sobie, to może jeszcze złożyć swój podpis w przyszłą niedzielę.

6. W czwartek zapraszamy kandydatów do bierzmowania na Eucharystię wieczorną o

godz. 1800 i spotkanie. To już ostatnia szansa, by załatwić formalności i zdać
egzamin. Obecność wszystkich na Mszy św. i spotkaniu obowiązkowa.

7. Dzieci, które w tym roku mają przystąpić do Pierwszej Komunii mają kolejną próbę
ceremonii w czwartek 12 maja o g. 1600. Obecność obowiązkowa.

8. Wszelkie informacje dotyczące rocznicy Pierwszej Komunii Świętej u
ks. Mariusza.

9. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej Parafii Ks. Dariusza Żebrowskiego,

Pallotyna, który wczoraj przyjął święcenia kapłańskie. Na Mszy św. o godz. 10 00
Ks. Dariusz udzieli nam błogosławieństwa prymicyjnego.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość
Niedzielny.

11. Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół.
…………………..................
Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz

