Ogłoszenia parafialne
Uroczystość Św. Wincentego Pallottiego
22 stycznia 2017 roku
1. Z

okazji Uroczystości Św. Wincentego Pallottiego – założyciela ZAK I SAC, zapraszamy
dzisiaj wszystkich (grających i śpiewających) do naszego kościoła na wspólne kolędowanie na
g. 1630.

2. Trwają

duszpasterskie odwiedziny Wiernych, zwane KOLĘDĄ. Każdego dnia odwiedziny
rozpoczynamy od godz. 1600. Cały plan kolędy jest wywieszony w gablocie. W przypadku
nieobecności na kolędzie termin odwiedzin kolędowych można ustalić na bieżąco w zakrystii. W
związku z Kolędą Msze Św. wieczorne w dni powszednie są przeniesione na g. 1500 do końca
stycznia. Wierni, którzy mają zamówione intencje na Msze Św. wieczorne, proszeni są o
podejście do zakrystii i ustalenie innej godziny lub innej daty odprawienia Mszy Św.

3. Kandydaci do Bierzmowania dzisiaj o g. 1700 mają spotkanie w salce Św. Rodziny k. kancelarii.
Obecność obowiązkowa.

4. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Babci, a dzisiaj Dzień Dziadka. Pamiętajmy o naszych babciach i
dziadkach okazując im naszą wdzięczność przez odwiedziny, życzenia, a jeśli już odeszli z tego
świata, to wizyta na cmentarzu i modlitwa za nich.

5. Nasz

Współbrat ks. Biskup Bruno Ateba SAC z Kamerunu jest biskupem diecezji, w której
Boko Haram dokonuje wielkich spustoszeń. Potrzebują pomocy modlitewnej, ale i materialnej.
Również takiej pomocy potrzebują ludzie zamieszkujący miejscowości w środkowych
Włochach, które zostały nawiedzone trzęsieniem ziemi. W jednej z tych miejscowości (w San
Giorgio di Cascia) mieszka rodzina Św. Wincentego Pallottiego. W związku z tym w przyszłą
niedzielę 29 stycznia, po każdej Mszy Św. odbędzie się zbiórka przeznaczona na pomoc dla
diecezji Maroua-Mokolo w Kamerunie i dla miejscowości San Giorgio di Cascia we Włoszech.

6. Dyrekcja Szkoły Podst. nr 5 w Wałbrzychu zaprasza Dzieci wraz z Rodzicami na Dni Otwarte
Szkoły połączone z uroczystością pasowania na czytelnika, które odbędzie się 8.02.2017r. przy
ulicy Poznańskiej 8 w godzinach od 930-1130 oraz od 1530 do 1730.

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej tygodników NIEDZIELA oraz GOŚĆ NIEDZIELNY.
8. Serdeczne

Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

9. Nasz Współbrat Ks. Adam Sławiński SAC obchodzi dzisiaj swoje 60 urodziny. Życzymy Mu
Wszelkich Bożych łask, opieki Matki Najświętszej, wstawiennictwa Św. Wincentego Pallottiego
oraz wszystkich Świętych.
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