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1. Dzisiaj

jest okazja odebrania płyty dvd z uroczystości I Komunii Świętej, po
Mszy Świętej o g. 1115,u pani Katarzyny Żurek.
2. Wszystkie parafie Wałbrzyskie uczestniczą w Jerychu Różańcowym. Nasza
parafia rozpoczyna swoje czuwanie w kościółku Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej we wtorek 12 września od g. nasza Parafia
3. W tym tygodniu: w środę 13 września obchodzimy Dzień Fatimski. Zapraszamy
na g. 1730 na Nabożeństwo Fatimskie, a potem na procesję z figurą M.B.
Fatimskiej wokół kościoła. Msza Święta rozpocznie się po zakończeniu procesji.
Prosimy zabrać ze sobą świece z okapnikami. W czwartek – Święto
Podwyższenia Krzyża Świętego (po Mszach św. będzie możliwość adoracji
Krzyża przez ucałowanie). W piątek 15 września, przeżywać będziemy
Uroczystość Matki Bożej Bolesnej, Patronki Wałbrzycha. Uroczysta Msza św.
odpustowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Prof. Ignacego Deca zostanie
odprawiona w piątek o godz. 1800 w kolegiacie Św. Aniołów Stróżów w
Wałbrzychu. Po Mszy św. procesja do kościółka – sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej. Zapraszamy wszystkich Wiernych do uczestnictwa.

4. Zapisy dla kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum we wtorek od g.

1700-1800 a w środę od g. 1600-1700. Według nowego dokumentu KEP
przygotowanie ma rozpocząć się w klasie VI i trwać 3 lata. Dlatego w tym roku
podejmujemy formację kandydatów od klas VI VII szkoły podstawowej i II
gimnazjum. Informację dotyczące zapisów uczniów klas VI, VII szkoły
podstawowej i II gimnazjum podane będą w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu
zapisy tylko uczniów klas III gimnazjum.

5. W przyszłą niedzielę będzie podany termin I Komunii Świętej i zostaną rozdane
karty do zapisania dziecka.
6. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone do puszki na poszkodowanych skutkami
nawałnic. Zebraliśmy 1852 zł, które zostało przelane na konto Caritas

7. Zachęcamy

do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość
Niedzielny. Są też do nabycia kalendarze z przepięknymi polskimi kapliczkami w
cenie 5 zł.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za wszelkie ofiary składane na Kościół. Życzymy
wszystkim Wiernym spokojnej niedzieli i owocnego przeżywania tygodnia.
………………………………..
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