OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
25 lutego 2018r.

1.

W Wielkim Poście zachęcamy do uczestnictwa w Nabożeństwach Pasyjnych:
• DROGA KRZYŻOWA dla dzieci w piątki o 1630;
• DROGA KRZYŻOWA dla wszystkich wiernych w piątki o g.1730;
Młodzież zapraszamy na Drogę Krzyżową dla wszystkich wiernych
• GORZKIE ŻALE w niedziele o g.1715 wraz z kazaniem pasyjnym.

2.

W czasie Gorzkich Żali zbierana jest taca. Zebrane ofiary będą przeznaczone na
kwiaty do Pańskiego Grobu. Ofiary na kwiaty można również składać do skarbony
pod chórem. Do drugiej skarbony składamy ofiary dla potrzebujących jako Jałmużnę
Wielkopostną.

3.

Dzisiaj spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z klas VI i VII szkoły
podstawowej oraz II klas gimnazjum o g. 1500 w kościele. Obecność obowiązkowa.

4.

Zapraszamy na wspólne uwielbienie Boga. Rozpoczniemy dzisiaj Mszą Świętą o g.
1800, a po niej wystawienie NS i modlitwa uwielbienia.

5.

We wtorek o g. 1930 zapraszamy na zebranie Rady Parafialnej na plebani. Prosimy o
potwierdzenie obecności do jutra.

6.

W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek, sobotę miesiąca, a za
tydzień pierwszą niedzielę miesiąca. W czwartek po Mszy Świętej przed NS
będziemy modlić się o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W piątek od
g. 900 udamy się z posługą do naszych chorych. Okazja do spowiedzi dla dzieci od g.
1600, a dla wszystkich wiernych w trakcie adoracji NS o g. 1700 i w trakcie Drogi
Krzyżowej. W niedzielę, po każdej Mszy Św. adoracja NS, a po Mszy Świętej o g.
1230 spotkanie Grupy Modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Ks. Przemysław
uda się do chorych dopiero w drugą sobotę miesiąca tj. 10 marca.

7.

Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z klas III gimnazjum odbędzie się w
przyszłą niedzielę 4 marca o g. 1500 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Obecność
obowiązkowa.

8.

W nocy z 23 na 24 marca wyruszy z Wałbrzycha Ekstremalna Droga Krzyżowa.
Uczestnicy przejdą ok. 40 km w milczeniu, modlitwie i medytacji. Dokładniejsze
informacje w gablocie na plakacie.

9. Przypominamy o ofiarach na ogrzewanie. Wielkie Bóg zapłać za każdy datek.
10.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Niedziela i Gość Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym życzymy wielu łask Bożych w nowym tygodniu i wytrwałości w przemianie
własnego życia.
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