OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1 lipca 2018

1.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca; po każdej Mszy Św. Adoracja
Najświętszego Sakramentu.

2.

Jak co roku zapraszamy na kolejną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.
wychodzi ona 30 lipca z Wałbrzycha, a wchodzi na Jasną Górę 9 sierpnia. Zapisy
w zakrystii od 15 lipca po Mszach Św.

3.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W piątek możliwość
skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania w czasie adoracji N.S. od g.1730.

4.

Rozpoczęliśmy wakacje. Nie zapominajmy o Panu Bogu i obowiązkach
wynikających z wiary.

5.

Dnia 24 czerwca 2018 r. zmarł nasz współbrat Ks. Jerzy Maj SAC, który
w latach 1962 do 1971 posługiwał w Wałbrzychu i Jedlinie Zdroju.
Pamiętajmy o nim w modlitwach. W intencji zmarłego kapłana odprawimy w
naszym kościele Mszę Św. w miesiąc po pogrzebie tj. 29 lipca w niedzielę o g.
800.

6.

W lipcu i sierpniu, ze względu na urlopy, będzie utrudniony dostęp do
spowiedzi. Nie będzie możliwości spowiedzi w niedziele na Mszach Św. Będzie
można skorzystać z Sakramentu Pokuty w dni powszednie przed Mszą Św. lub
kilka minut po jej zakończeniu.

7.

Pragniemy poinformować wszystkich Wiernych, że brakuje funduszy na
opłacenie wszystkich rachunków parafialnych. Same tylko pensje pracowników
parafii wraz z ZUS-em, to ok. 10 000 zł, ok. 2 800 zł na miesiąc wynoszą
zobowiązania wobec Kurii i Zarządu, a są jeszcze media i co miesiąc kilka tysięcy
zł za wywóz śmieci cmentarnych. Rzadko zwracamy się z prośbą o wyższe ofiary
na tacę, ale jesteśmy do tego zmuszeni. Zwracamy się zatem z prośbą do
wszystkich Wiernych naszej parafii o składanie wyższych ofiar w każdą drugą
niedzielę miesiąca, którą będziemy traktować jako tzw. niedzielę gospodarczą.
Liczymy na kilkukrotnie wyższe ofiary (oczywiście na miarę możliwości każdego
Wiernego). Prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii.

8.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość
Niedzielny. Pod chórem jest do pobrania czasopismo Dobre Nowiny. W zakrystii
można również nabyć miesięczniki: Różaniec, Rycerz Niepokalanej i W Naszej
Rodzinie.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na Kościół. Życzymy wszystkim Wiernym spokojnej
niedzieli, obfitości łask Bożych oraz dobrego wypoczynku na początku wakacji.

Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz ……………………….

