Ogłoszenia parafialne
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
29 LUTEGO 2017r.

1. Kończą się duszpasterskie odwiedziny Wiernych, zwane KOLĘDĄ. Każdego dnia odwiedziny
obywają się między g. 1600, a g. 2030. W poniedziałek odwiedzimy Wiernych mieszkających przy
ul. Niepodległości nieparzyste od 79a do 77 – 1 Ksiądz, nieparzyste od 73 do 49 – 2 Ksiądz,
nieparzyste od 47 do 37 oraz przy ul. Modlińskiej – 3 Ksiądz, przy ul. Niepodległości parzyste od
56 do 32 – 4 Ksiądz. Plan kolędy jest wywieszony w gablocie. Rodziny, które chciałyby jeszcze
zaprosić kapłana, by poświęcił mieszkanie, zapraszamy do zakrystii.

2. Dzisiaj jak zapowiadaliśmy zbiórka do puszek na nękaną przez Boko Haram diecezję w Afryce w

Kamerunie gdzie posługuje Pallotyński Biskup Ks. Bruno Ateba oraz na poszkodowaną przez
trzęsienie ziemi miejscowość w środkowych Włoszech – San Giorgio di Cascia, gdzie mieszka
rodzina Św. Wincentego Pallottiego.

3. W

czwartek przypada Uroczystość Ofiarowania Pańskiego. Dzień Życia Konsekrowanego –
Msze święte z poświęceniem świec o g. 800, 1600 i o 1800.

4. Zwracamy się do Parafian z prośbą o pomoc w uporządkowaniu kościoła, rozebraniu choinek i
schowaniu dekoracji świątecznej. Zapraszamy na g. 900. Każda para rąk jest na wagę złota.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. W czwartek

będziemy modlić się o powołania do życia konsekrowanego, w piątek od g. 900 udamy się do
chorych. Sakrament Pokuty i pojednania dla dzieci, młodzieży i wszystkich Wiernych o g. 1700 w
trakcie adoracji N.S. Po Mszy Św. adoracja N.S. w kaplicy Miłosierdzia Bożego zakończona
indywidualnym błogosławieństwem. W sobotę o g. 800 Msza w intencji KWC, adoracja, a potem
spotkanie w salce Świętej Rodziny. Wieczorem zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszych Sobót
Miesiąca o g. 1700. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej adoracja N.S., a po Mszy
Świętej o g.1230 spotkanie Wspólnoty Modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

6. Również w przyszłą niedzielę

o g. 1500 Msza Święta i spotkanie Dzieci, które w tym roku mają
przystąpić do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Każde Dziecko powinno przynieść świecę
ze Chrztu lub nową, zaopatrzoną w okapnik. Jest to bardzo ważny moment przygotowania –
odbędzie się odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego, dlatego obecność jest obowiązkowa.

7. Trwa sezon grzewczy. Staramy się w tym roku jeszcze więcej ogrzewać kościół,

a co za tym
idzie, ponosimy potężne koszty za ogrzewanie (ok. 6 tys. zł za miesiąc). Bardzo prosimy o
pomoc wszystkich Wiernych w postaci ofiar – deklaracji, przeznaczonych na ogrzewanie. Bóg
zapłać za każdą ofiarę już złożoną oraz z góry za te ofiary, które niedługo zostaną złożone.

8. Dyrekcja Szkoły Podst. nr 5 w Wałbrzychu zaprasza Dzieci wraz z Rodzicami na Dni Otwarte

Szkoły połączone z uroczystością pasowania na czytelnika, które odbędą się 8 lutego w budynku
Szkoły, w godzinach od 930-1130 oraz od 1530 do 1730.Bliższe informacje na plakacie.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej tygodników NIEDZIELA oraz GOŚĆ NIEDZIELNY.
Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym życzymy obfitego błogosławieństwa na każdy dzień nowego tygodnia.
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