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1.

Dzisiaj po Mszach Św. woluntariusze będą zbierać datki na ratowanie zabytkowych
polskich nekropolii, które znajdują się na Ukrainie.

2. Msza

Św. na zakończenie roku szkolnego w intencji dzieci, młodzieży i pracowników
Oświaty we wtorek 18 czerwca o g. 900. Zapraszamy.

3. W

czwartek 20 czerwca przypada Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa – Boże
Ciało. Procesja wyruszy po Mszy św. o g. 1000. Przejdziemy ulicami: Reymonta,
Niepodległości i Skłodowskiej. W związku z procesją nie będzie Mszy św. o g. 11 15.
Pozostałe Msze św. jak w niedzielę. Prosimy o sprzątnięcie i przygotowanie trasy procesji,
udekorowanie okien swoich mieszkań, niezależnie czy tymi ulicami przejdzie procesja.
Dekoracja to znak naszej wiary i miłości do Boga. Prosimy nie parkować samochodów
przy bramach kościelnych i na trasie procesji. Ołtarze przygotowują następujące grupy:
Na ul. Reymonta k. ul. Katowickiej – Młodzież i okoliczni mieszkańcy, na ul. Reymonta
pod wiaduktem – Kolejarze z Rodzinami i okoliczni mieszkańcy. Na ul. Niepodległości –
Rodziny Górnicze i okoliczni mieszkańcy, na placu kościelnym – Liturgiczna Służba
Ołtarza. Prosimy wszystkich o włączanie się do budowy i dekoracji ołtarzy. Bardzo
prosimy, aby Górnicy i Kolejarze przyszli na procesję w strojach galowych. W Oktawie
Bożego Ciała procesja wokół kościoła po wieczornej Mszy Św., za wyjątkiem niedzieli. W
następną niedzielę, ze względu na festyn parafialny, procesja odbędzie się po Mszy Św. o
g. 1230. Dzieci komunijne i rocznicowe przychodzą na procesję w Boże Ciało i w Oktawie,
w swoich białych strojach. Zapraszamy wszystkie dziewczynki do sypania kwiatów. Próba
sypania kwiatków we wtorek o g. 1700 na placu przy kościele. Prosimy o przynoszenie do
kościoła kwiatów do sypania na procesję przez całą Oktawę. Chłopcy komunijni i
rocznicowi będą szli na początku procesji za Liturgiczną Służbą Ołtarza. Ostatnie próby dla
dzieci rocznicowych – w poniedziałek i wtorek o g.1600. Natomiast spowiedź dla dzieci
rocznicowych i ich rodzin w środę na Mszy Św. o g.1800. Obecność obowiązkowa. W
Środę na g. 1900 zapraszamy rodziców dzieci rocznicowych do sprzątania kościoła.

1.

W przyszłą niedzielę 23 czerwca od g. 1600 zapraszamy na Festyn Parafialny. Będzie
loteria i różne zabawy. W związku z tym prosimy o sponsorowanie lub ofiarowanie fantów
do loterii. Prosimy też o pomoc w organizacji festynu. Zapraszamy Radę Parafialną oraz
wszystkich, którzy chcą pomóc przy festynie, w najbliższy wtorek o g. 1915 na plebani.

2.

Parafia p.w. Św. Jerzego w Wałbrzychu na Białym Kamieniu zaprasza na Wieczór z
Eleni 21 czerwca o g. 1800. Koszt biletów – 45 zł. Dochód na cele charytatywne. Więcej
informacji na plakacie w gablocie.

3.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny.
Jest również miesięcznik lokalny „W Akcji” wydawany przez parafię w Głuszycy. Ofiara
za ten miesięcznik min. 1,50 zł.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół. W zeszłą niedzielę
na tzw. „tacę gospodarczą” zebraliśmy 3161 zł. Wielkie „Bóg zapłać”. Wszystkim Parafianom
i Gościom życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Niech dzisiejsza Uroczystość
przypomina nam, w każdym znaku Krzyża, nieskończoną miłość Trójjedynego Boga do człowieka.
Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz ………………..…..……………..

