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29 lipca 2018

1.

Jak co roku zapraszamy na kolejną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.
Wychodzi ona 30 lipca z Wałbrzycha, a wchodzi na Jasną Górę 9 sierpnia.
Msza Św. na rozpoczęcie pielgrzymki w kolegiacie Św. Aniołów Stróżów o
g. 1000. Zapisy dzisiaj od godz. 1600 do 1800 w salce Św. Rodziny koło
kancelarii. Wierni, którzy z różnych powodów nie mogą udać się pieszo do
Częstochowy, mogą uczestniczyć w grupie 7 - duchowego uczestnictwa,
przez modlitwę i ofiarę. Szukamy osoby, która mogłaby w czasie pielgrzymki
posłużyć jako kierowca samochodu osobowego zabezpieczającego od strony
technicznej naszą grupę. Zapraszamy też na dwudniową pielgrzymkę
autokarową do Częstochowy z noclegiem na przywitanie pielgrzymów od 8
do 9 sierpnia. Koszt 2-dniowej pielgrzymki z noclegiem wynosi 110 zł.
Wyjazd spod naszej plebani 8 sierpnia o g. 900.

2.

W sobotę 4 sierpnia przypada wielka uroczystość w naszej Wspólnocie
Pallotyńskiej i parafialnej – 100 urodziny Ks. Józefa Lisiaka. Zapraszamy
wszystkich do uczestnictwa w uroczystej Mszy Św. jubileuszowej o g. 1130,
której przewodniczył będzie Ks. Bp Ignacy Dec, a koncelebrować będzie Ks.
Prowincjał Adrian Galbas SAC i wielu innych kapłanów. Będą też obecni
przedstawiciele władz samorządowych.

3.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, możliwość
skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania od g.17 30, a w niedzielę
przypada pierwsza niedziela miesiąca - niedziela adoracyjna.

4.

W lipcu i sierpniu jest utrudniony dostęp do spowiedzi. Nie ma
możliwości spowiedzi w niedziele na Mszach Św. Można skorzystać z
Sakramentu Pokuty w dni powszednie.

5.

Trwają wakacje. Nie zapominajmy o Panu Bogu i obowiązkach
wynikających z wiary. Prosimy też wszystkich Wiernych o przyzwoity strój w
kościele (nawet wówczas, kiedy jest bardzo ciepło).

6.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość
Niedzielny.
Wszystkim Wiernym życzymy spokojnej niedzieli, obfitości Bożych łask oraz
dobrego wypoczynku.
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