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1.

Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II. Gościmy w naszej
wspólnocie księdza Eugeniusza, pallotyna, który stara się o budowę kościoła we Lwowie.
Bóg zapłać za piękne Słowo Boże skierowane do nas. Księża Pallotyni ze Lwowa pomogli
nam w uzyskaniu relikwii Św. Jana Pawła II. Chcemy się odwdzięczyć poprzez złożenie
ofiary na budowę kościoła we Lwowie. Na Mszy Św. o g. 10 00 – instalacja relikwii św. Jana
Pawła II.

2.

Bardzo przepraszamy wszystkich wiernych, ale Festyn Parafialny zaplanowany na
dzisiejszą niedzielę, nie odbędzie się. Jest to spowodowane nie uzyskaniem przez nas
spodziewanych dotacji.

3.

Wczoraj odbył się Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie” organizowany
przez Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II”. Gratulujemy scholii Vincentes z naszej
parafii za zdobycie nagrody specjalnej wicewojewody dolnośląskiego, Kamila Krzysztofa
Zielińskiego.

4.

Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa Różańcowe dla wszystkich wiernych o g. 1730,
dla dzieci: w poniedziałki, środy i piątki o g. 1630 .

5.

Parafia p.w. Św. Aniołów Stróżów zaprasza dzisiaj na koncert chóru i orkiestry Zespołu
Szkół Muzycznych w Wałbrzychu, który odbędzie się w kolegiacie p.w. Św. Aniołów
Stróżów o g. 1600.

6.

Zapraszamy młodzież na Pallotyńskie Czuwanie Nocne na Jasnej Górze, które rozpocznie
się w sobotę 28 października o g. 1700, a zakończy się w niedzielę 29 października przed
świtem. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Ks. Przemka od jutra do czwartku. Środek
lokomocji zależny jest od ilości chętnych.

7.
8.

9.

Nadal zbieramy podpisy pod projektem ustawy o ochronie życia poczętego.
W uroczystość Wszystkich Świętych, przez cały dzień, odbywać się będzie kwesta na
cmentarzu przeznaczona na remonty cmentarza i pielęgnację drzew. Zwracamy się do
Wiernych o pomoc w kwestowaniu. Osoby, które mogą pomóc w zbieraniu datków, prosimy
o zgłaszanie się do zakrystii. Prosimy też o zadbanie i uporządkowanie grobów naszych
zmarłych oraz grobów zapomnianych. Bardzo prosimy o racjonalne wyrzucanie śmieci.
Liście i zwiędnięte rośliny składajmy do worków obok pojemników na śmieci. Jeśli jest to
możliwe, zabierajmy śmieci ze sobą do przydomowych śmietników.
Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc pamięci o naszych bliskich zmarłych. Pod chórem są
wyłożone karteczki wypominkowe, które prosimy bardzo czytelnie wypełnić i wraz z ofiarą
złożyć w zakrystii. Kartki będą wyczytywane wg ulic, dlatego prosimy o wpisanie adresu
osoby zamawiającej. Przez cały miesiąc, za polecanych zmarłych, codziennie będzie
odprawianych 18 Mszy Św. w kościołach pallotyńskich. Jedna z tych Mszy będzie
odprawiana u nas o godz. 1800.

10.

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

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim Wiernym
życzymy spokojnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz …….…………………………

