Ogłoszenia parafialne

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
17 września 2017 roku

1.

Zapraszamy kandydatów do Bierzmowania w następną niedzielę na g. 15 00 do
kaplicy Miłosierdzia Bożego na spotkanie bez Mszy Św. Wejście od strony
podwórka. Obecność obowiązkowa. Należy jednak wcześniej uczestniczyć we
Mszy Św.

2.

Zapisy do Bierzmowania dla uczniów klas VI, VII Szkoły Podstawowej i II
Gimnazjum w środę od 1600 do 1700 w kancelarii. Zapisy tylko z rodzicem lub
prawnym opiekunem.

3.

Prosimy rodziców wraz z dziećmi klas trzecich szkoły podstawowej, którzy
chcą w tym roku szkolnym przystąpić do I Spowiedzi i I Komunii Św. o przybycie
w przyszłą niedzielę 24 września na Mszę Św. i spotkanie na g.1600. Zapraszamy
też te dzieci, które nie przystąpiły do tych sakramentów w wyznaczonym terminie.
Obecność obowiązkowa. Po spotkaniu będzie możliwość zapisania dziecka. Dzisiaj
prosimy zabrać z zakrystii druk i informację potrzebną do zapisania dziecka. I
Komunia Św. planowana jest na 20 maja 2018r.

4.

Zmieniamy dzień cotygodniowej adoracji NS zakończonej indywidualnym
błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim. Od tego tygodnia adoracja będzie w
środy zaraz po Mszy św. wieczornej.

5.

Ruch Kontroli Wyborów zaprasza na Mszę Św. w int. Mieszkańców
Wałbrzycha w piątek 22 września na g. 1800 do kaplicy parafii p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej na Konradowie. VIII Piesza Pielgrzymka w rocznicę poświęcenia
Krzyża milenijnego na Chełmcu wyruszy w sobotę 23 września o g. 9 30 przy ul. Bł.
Ks. Popiełuszki w Szczawnie Zdroju obok placu budowy kościoła.

6.

W przyszłą niedzielę adoracja uwielbienia po Mszy Św. wieczornej.
Zapraszamy.

7.

Parafia Św. Barbary w Wałbrzychu organizuje jenodniową pielgrzymkę do
Pragi w sobotę 23 września. Koszt – 120 zł i 200 Koron. Bliższe informacje w par.
Św. Barbary lub pod telefonem 784 323 143.

8.
9.

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszki na Radio Rodzina.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość
Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Parafianom oraz Gościom życzymy spokojnej niedzieli, radości i
wszelkich Bożych łask na każdy dzień nowego tygodnia.
Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz …….…….…………………………

