Ogłoszenia parafialne
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
11 listopada 2018 roku

1.

Dzisiaj 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.

2.

Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. zapraszamy dzisiaj na spotkanie i Mszę
Św. o g. 1600. Przed Mszą Św. nastąpi rozdanie książeczek do nabożeństwa, na Mszy
Św. książeczki zostaną poświęcone, a potem krótkie spotkanie. Obecność
obowiązkowa.

3.

Trwa miesiąc listopad, miesiąc pamięci o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy o
naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata. Przez cały miesiąc, za polecanych
zmarłych, codziennie jest odprawianych 18 Mszy św. w kościołach Pallotyńskich.
Jedna z tych Mszy jest odprawiana codziennie u nas. Dzisiaj o g. 1730 ostatnie w tym
roku Nabożeństwo Wypominkowe. Zapraszamy.

4.

Młodzież przygotowująca się do Bierzmowania ma spotkanie w przyszła niedzielę
18 listopada po Mszy Św. o g. 1230. Obecność obowiązkowa.

5.

Nasza salka dziecięco – młodzieżowa została już dużym stopniu wyremontowana.
Potrzeba wyremontować jeszcze drugie pomieszczenie. W związku z tym w przyszłą
niedzielę tj. 18 listopada, po każdej Mszy Św. przedstawiciele Oazy Rodzin i
Młodzieży zbierać będą ofiary do puszki na dalszy remont. Już dzisiaj po Mszy Św.
możemy zobaczyć jak wygląda wyremontowane pierwsze pomieszczenie.

6.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Są też do wzięcia Dobre Nowiny.

7.

Dzisiaj obchodzi swoje imieniny Ks. Marcin Kunat. Msza Św. w intencji Ks.
Marcina o g. 1115 (od Rodziców) i o g. 1230 (od Wspólnoty Modlitewnej). Zapraszamy
do wspólnej modlitwy za Ks. Marcina. Ks. Marcinowi życzymy Bożego
błogosławieństwa; niech całe Jego życie przenikają promienie Bożego Miłosierdzia;
niech NMP otoczy Go swą matczyną opieką, a Św. Marcin niech zawsze za nim
oręduje.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Bóg zapłać za
dodatkowe ofiary na tzw. „tacę gospodarczą”
Wszystkim Parafianom oraz Gościom życzymy radosnych obchodów Święta
Niepodległości i wszelkich Bożych łask na każdy dzień nowego tygodnia.
Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz …….…………………………

