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11 czerwca 2017

1.

Dzisiaj, w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, zapraszamy na Marsz dla Życia i Rodziny. Nie może
zabraknąć każdego, dla którego ważne są wartości życia i rodziny. Początek o g. 15 00 w kościele p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu na Piaskowej Górze przy ul. Prymasa Wyszyńskiego.
Następnie przejdziemy na stadion przy ul. Kusocińskiego gdzie odbędzie się piknik rodzinny.

2.

Zapraszamy na Dzień Fatimski we wtorek 13 czerwca. O g. 1730 pomodlimy się rozważając Tajemnice
Światła Różańca Świętego, a po nim procesja z figurką Matki Bożej wokół kościoła. Na procesję zabieramy
ze sobą świece z osłonkami.

3.

Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa,
które odprawiamy przed Najśw. Sakramentem na zakończenie wieczornej Mszy Świętej.

4.

W czwartek 15 czerwca przypada Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Procesja
wyruszy po Mszy św. o g. 1000. Przejdziemy ulicami: Reymonta, Niepodległości i Skłodowskiej. W
związku z procesją nie będzie Mszy św. o g. 1115. Pozostałe Msze św. jak w niedzielę. Prosimy o
sprzątnięcie i przygotowanie trasy procesji, udekorowanie okien swoich mieszkań, niezależnie czy tymi
ulicami przejdzie procesja. Dekoracja to znak naszej wiary i miłości do Boga. Prosimy nie parkować
samochodów przy bramach kościelnych i na trasie procesji. Ołtarze przygotowują następujące grupy; Na ul.
Reymonta k. ul. Katowickiej – Młodzież Oazowa, na ul. Reymonta pod mostem – Kolejarze z Rodzinami i
okoliczni mieszkańcy. Na ul. Niepodległości – Górnicy z Rodzinami i okoliczni mieszkańcy, na placu
kościelnym – Liturgiczna Służba Ołtarza. Prosimy wszystkich o włączanie się do budowy i dekoracji
ołtarzy. Górnicy mogą zgłosić się po konstrukcje do pana Panka. Bardzo prosimy, aby Górnicy i Kolejarze
przyszli na procesję w strojach galowych. W oktawie Bożego Ciała procesja wokół kościoła po wieczornej
Mszy Św. W Boże Ciało dzieci komunijne i rocznicowe przychodzą na procesję w swoich białych strojach,
dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatków podczas procesji.

5.

Dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe zapraszamy w swoich strojach do uroczystego uczestnictwa w
procesji Bożego Ciała. Wszystkie dziewczynki do sypania kwiatów mają próbę w poniedziałek i wtorek o g.
1700 na placu przy kościele. Chłopcy komunijni i rocznicowi będą szli na początku procesji za Liturgiczną
Służbą Ołtarza.

6.

W Uroczystość Bożego Ciała 15 czerwca, na Mszy Świętej o g.1000, będziemy przeżywać rocznicę
pierwszej Komunii Świętej. Ostatnia próba we wtorek o g.1630. Natomiast spowiedź dla dzieci
rocznicowych i ich rodzin w środę 14 czerwca o g.1630. Obecność obowiązkowa.

7.

Zapraszamy na Festyn parafialny w sobotę 17 czerwca. Rozpoczynamy Mszą Św. w kościele o g. 1400 w int.
mieszkańców naszej Parafii, następnie procesja z Najśw. Sakramentem wokół kościoła w ramach obchodu
Oktawy Bożego Ciała. Od g. 1500 zapraszamy do ogródka naprzeciw plebani przy ul. Poznańskiej. Będą
różne zabawy dla dzieci, będzie loteria, ciasto, kiełbaski z grilla i wspólna zabawa. Prosimy o przynoszenie
fantów na loterię do wtorku.

8.

W sobotę, ze względu na festyn, procesja w oktawie Bożego Ciała wyjątkowo będzie po Mszy Św. o g. 1400,
a nie po Mszy Św. o g. 1800. Jednak po Mszy Św. wieczornej, będzie Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa.

9. Zbiórka na Świątynię Opatrzności, odbędzie się w naszej parafii za tydzień 18 czerwca.
10.
Zapraszamy na Wałbrzyskie Warsztaty Wyzwolenia od 30 czerwca do 2 lipca w szkole przy ul. 1-go
Maja 105 na terenie Parafii Św. Józefa Oblubieńca na Sobięcinie, które poprowadzi Ks. Przemysław
Budziński, a gościem będzie p. Jan Budziaszek.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny. Pod chórem są do
zabrania darmowe gazetki: „Dobre Nowiny”.

11.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół. Wszystkim Wiernym
życzymy spokojnej niedzieli i wszelkich potrzebnych łask w nowym tygodniu. Niech dzisiejsza Uroczystość
przypomina nam, w każdym znaku Krzyża, nieskończoną miłość Trójjedynego Boga do człowieka.
Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz

