Ogłoszenia parafialne
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
4 listopada 2018 roku

1.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Na zakończenie każdej Mszy Świętej adoracja
NS, a po Mszy Św. o g.1230, spotkanie Grupy Modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia
Bożego. Ze względu na nabożeństwo wypominkowe, nie będzie adoracji po Mszy Św.
o g. 1800.

2.

Dzisiaj obchodzi swoje imieniny były Wikariusz – Ks. Karol Burban. Pamiętajmy o
nim w modlitwie. W niedzielę 11 listopada imieniny obchodzi Ks. Marcin Kunat.
Msza Św. w intencji Ks. Marcina o g. 1115 i 1230. Zapraszamy do wspólnej modlitwy
za Ks. Marcina.

3.

W następną niedzielę, przeżywamy w naszej Ojczyźnie Święto Niepodległości.
Pamiętajmy o modlitwie w intencji Ojczyzny. Uroczystości miejskie rozpoczną się w
kolegiacie Św. Aniołów Stróżów Mszą Św. o g. 1100, a po Mszy św. – przemarsz pod
pomnik. Popołudniu o g. 1600 w kolegiacie Świętych Aniołów Stróżów odbędzie się
uroczysty koncert „W hołdzie Niepodległej Polsce” w wykonaniu chóru i orkiestry
symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu. Zapraszamy wszystkich do
wspólnego świętowania. W naszym kościele, zapraszamy na Mszę Św. w int.
Ojczyzny o g. 1000.

4.

Dzieci przygotowujące się do I Komunii zapraszamy w przyszłą niedzielę na
spotkanie i Mszę Św. O g. 1600 nastąpi rozdanie książeczek do nabożeństwa i Msza
Św., a po niej spotkanie. Obecność obowiązkowa.

5.

Trwa miesiąc listopad, miesiąc pamięci o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy o
naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata. Do 8 listopada, można każdego dnia
uzyskać 1 odpust zupełny dla konkretnego zmarłego pod zwykłymi warunkami
dodając warunek nawiedzenia cmentarza. Pod chórem są wyłożone karteczki
wypominkowe, które prosimy wypełnione składać w zakrystii. Przez cały miesiąc, za
polecanych zmarłych, codziennie jest odprawianych 18 Mszy św. w kościołach
Pallotyńskich. Jedna z tych Mszy jest odprawiana codziennie u nas. Wielkie „Bóg
zapłać” Wiernym, którzy poświęcili swój czas kwestując na cmentarzu oraz „Bóg
zapłać” Ofiarodawcom; „Bóg zapłać” osobom, które przygotowywały procesję i
Liturgię na cmentarzu; „Bóg zapłać” również za utrzymanie porządku na cmentarzu, a
szczególne „Bóg zapłać” tym, którzy zabierali ze sobą śmieci.

6.

Za tydzień przypada 2 niedziela miesiąca. Prosimy o dodatkowe datki na tzw. „tacę
gospodarczą”. Przypominamy, że zbliża się okres grzewczy i niedługo rozpoczniemy
ogrzewanie kościoła.

7.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Są też do wzięcia Dobre Nowiny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Parafianom oraz Gościom życzymy spokojnej niedzieli, radości i
wszelkich Bożych łask na każdy dzień nowego tygodnia.
Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz …….…………………………

