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1. Rozpoczęło

się Jerycho Różańcowe i Nowenna przed Uroczystością Matki
Bożej Bolesnej – Patronki Wałbrzycha. Jak co roku, nasza Parafia ma Mszę Św.
i czuwanie w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu w środę 12
września o g. 900. Czuwanie potrwa do g. 1100 Zapraszamy. Uroczysta Msza Św.
odpustowa w kolegiacie Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu w sobotę 15
września o g. 1800. Po Mszy św. procesja z cudowną figurą do Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej.

2. Zapraszamy

na Nabożeństwo Fatimskie w czwartek 13 września o g. 1730
odmówimy Różaniec, a następnie udamy się w procesji dookoła kościoła niosąc
figurkę Matki Bożej Fatimskiej. Msza Św. wieczorna rozpocznie się po
zakończeniu procesji. Prosimy zabrać ze sobą świece wraz z okapnikami.

3.

W piątek 14 września obchodzimy w Liturgii Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego. Tego dnia na Mszach Św., podobnie jak w Wielki Piątek, będzie możliwość
adoracji Krzyża.

4.

Zapraszamy na cotygodniową adorację NS zakończoną
błogosławieństwem w środę po Mszy Św. wieczornej.
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5. Zapraszamy na spotkania: dzieci oazowe w sobotę o g. 1000, ministrantów i lektorów
w sobotę o g. 1100, scholkę Vincentes w sobotę o g. 1600.

6. Rodziców

dzieci, które chcą przystąpić do I Spowiedzi i I Komunii Św.,
informujemy, że na spotkaniu organizacyjnym ustalona została data I Komunii na
sobotę 18 maja 2018r.

7. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Lichenia w sobotę 22 września. Koszt
przejazdu wynosi 100zł. prosimy, aby osoby, które się zapisały dokonały wpłaty.
Wyjazd o g. 500 rano, a powrót ok. g. 2400.

8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Jest do nabycia tygodnik Niedziela i Gość
Niedzielny. W zakrystii są do nabycia kalendarze z przepięknymi polskimi
kapliczkami w cenie 5 zł.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za wszelkie ofiary składane na Kościół. Wielkie Bóg
zapłać za dodatkowe ofiary na tacę. Życzymy wszystkim Wiernym pogodnej niedzieli i
dobrego tygodnia.
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