OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
25 czerwca 2017

1. Rozpoczęliśmy wakacje. Nie zapominajmy o Panu Bogu i obowiązkach wynikających z
wiary.

2. To

ostatni tydzień czerwca, codziennie zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe po
wieczornej Mszy Świętej.

3. W czwartek przeżywamy w liturgii Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota i pierwsza niedziela miesiąca. W sobotę
zapraszamy na g.17.00 na nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, a w niedzielę po
każdej Mszy Świętej adoracja N.S.

5. Jak co roku zapraszamy na kolejną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. wychodzi ona 30
lipca z Wałbrzycha, a wchodzi na Jasną Górę 9 sierpnia. Zapisy w zakrystii od 16 lipca
po Mszach Św. Spotkanie przedpielgrzymkowe odbędzie się w najbliższy piątek 30 lipca
po Mszy św. o godz. 1800. Na spotkanie szczególnie zapraszamy wszystkich
funkcyjnych.

6. 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. Więcej
informacji na plakacie w gablocie.

7. Nocne czuwanie Krucjaty różańcowej na Jasnej Górze z piątku 30 czerwca na sobotę 1

lipca 2017 r. Wyjazd koło Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Patronki Wałbrzycha o
godz. 1200. Koszt: 55 zł od osoby. Więcej informacji w gablocie.

8. W niedzielę 2 lipca po Mszy Świętej o g.1115 będzie możliwość odebrania płyt Cd i zdjęć
z Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

9. Zbiórka

do puszek na Syrię, która jest ogarnięta wojną, odbędzie się za tydzień w
niedzielę 2 lipca.

10.

Z racji wakacji nie będzie dodatkowej adoracji w piątki po wieczornej Mszy
Świętej. Na czas wakacji: na Gliniku Msze Św. w tygodniu będą sprawowane w środy i
piątki o g. 1600, a w szpitalu we wtorki i czwartki o g. 1700. W niedziele bez zmian.

11.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny.
Są również pod chórem są do zabrania darmowe gazety: „Dobre Nowiny”.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na Kościół. Życzymy wszystkim Wiernym
spokojnej niedzieli, obfitości łask Bożych oraz dobrego wypoczynku na początku wakacji.
….………………………………….
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