Ogłoszenia parafialne
V NIEDZIELA ZWYKŁA
5 LUTEGO 2017r.

1. W dzisiejszą 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. Jest to bardzo ważny moment przygotowania – odbędzie
się odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego, dlatego obecność jest obowiązkowa.

2. Parafia

p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu na Starym Zdroju,
zaprasza na katechezy neokatechumenalne dla dorosłych i młodzieży od 6 lutego w
poniedziałki i czwartki o g. 1830.

3. Zapraszamy w każdy piątek na Adorację NS z indywidualnym błogosławieństwem

po Mszy Św. wieczornej w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Po Adoracji możliwość
przystąpienia do Komunii Św. i Apel Jasnogórski.

4. W sobotę 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego. Na Mszy św. o godz. 800
można będzie przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych.

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

a
co za tym idzie, ponosimy potężne koszty za ogrzewanie. Bardzo prosimy o pomoc
wszystkich Wiernych w postaci ofiar – deklaracji, przeznaczonych na ogrzewanie.
„Bóg zapłać” za każdą ofiarę.

6. 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 w środę 8 lutego w budynku Szkoły, w godzinach od 930-1130 oraz od
1530 do 1730. Bliższe informacje na plakacie.

7. W zeszłym tygodniu odbyła się zbiórka do puszek na diecezję w Kamerunie oraz na
ofiary trzęsienia ziemi w środkowych Włoszech. Zebraliśmy 890zł. „Bóg zapłać”
ofiarodawcom.

8. Zachęcamy

do lektury prasy katolickiej tygodników NIEDZIELA oraz GOŚĆ
NIEDZIELNY.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na
Kościół. Bóg zapłać wszystkim, którzy poświęcili swój czas i pomogli przy
porządkowaniu i uprzątnięciu dekoracji świątecznej. Wszystkim Wiernym
życzymy spokojnej niedzieli obfitego błogosławieństwa na każdy dzień
nowego tygodnia i radosnego karnawału.
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