OGŁOSZENIA PARAFIALNE
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
4 czerwca 2017
1. Dzisiaj w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, przeżywamy

w naszej Parafii Niedzielę
Seminaryjną. Klerycy z naszego Pallotyńskiego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie,
po Mszach Św., będą zbierać datki na seminarium i rozdawać kalendarze seminaryjne na
rok 2018. Również tego dnia przypada pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy Świętej o
g.1230 spotkanie Grupy Modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj przypada
całodzienna adoracja w naszej parafii, dlatego po Mszy Świętej o g.1230 do 1800, będzie w
naszym kościele wystawiony Najświętszy Sakrament. Plan adoracji wg ulic jest
wywieszony w gablocie. Nabożeństwo Czerwcowe odprawimy dzisiaj wyjątkowo o g.1730.

2. Festyn parafialny został przeniesiony z przyczyn technicznych za 2 tygodnie w sobotę 17
czerwca od g. 1500 do ok. g. 1800. Będą różne zabawy dla dzieci, będzie loteria, ciasto,
kiełbaski z grilla i wspólna zabawa. Prosimy o przynoszenie fantów na loterię. Szukamy
też sponsora, który ufundowałby nagrodę główną.

3. Dzisiejszą niedzielą kończymy czas wielkanocny. Przypominamy o obowiązku Komunii
Św. wielkanocnej.

4. Jutro w drugi dzień Zielonych Świątek, przeżywamy Święto NMP Matki Kościoła. Msze
święte o g.800 oraz 1800.

5. W czwartek obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
6. Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie ku czci Najśw.
Serca Pana Jezusa, przed Najśw. Sakramentem, po wieczornej Mszy Świętej.

7. Zapraszamy

na święto ulicy Poznańskiej w sobotę 10 czerwca od g. 1000. Większość
atrakcji odbędzie się na terenie Szkoły Podst. Nr 5. Pozostałe informacje na plakacie.

8. Zapraszamy

na Marsz dla Życia i Rodziny. Nie może zabraknąć każdego, dla którego
ważne są wartości życia i rodziny. Marsz odbędzie się za tydzień, w niedzielę 11 czerwca.
Początek o g. 1500 w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu na
Piaskowej Górze przy ul. Prymasa Wyszyńskiego. Nast. Przejdziemy na stadion przy ul.
Kusocińskiego gdzie odbędzie się piknik rodzinny.

9. W Uroczystość Bożego Ciała 15 czerwca, na Mszy Świętej o g.1000, będziemy przeżywać
rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Próby w: poniedziałek, środę i piątek o
g.1630.Obecność obowiązkowa.

W związku z niedzielą seminaryjną, zbiórka na Świątynię Opatrzności, odbędzie się
w naszej parafii za 2 tygodnie 18 czerwca.

10.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny.
Pod chórem są do zabrania darmowe gazetki: „Dobre Nowiny”.

11.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym życzymy spokojnej niedzieli i wszelkich potrzebnych łask w nowym tygodniu. Niech
dzisiejsza Uroczystość przypomina nam, że niebo powinno być celem życia każdego człowieka.
Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz

