OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1 września 2019

1. Dzisiaj

mamy pierwszą niedzielę miesiąca. Po każdej Mszy Świętej adoracja
Najświętszego Sakramentu, a po Mszy Świętej o g. 1230 spotkanie Wspólnoty
Modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy nowych chętnych do
wspólnej modlitwy.

2. Nowy rok szkolny i katechetyczny rozpoczynamy jutro 2 września. Msza Święta na
rozpoczęcie roku szkolnego we wtorek 3 września o g. 1000 w intencji uczniów,
nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Zapraszamy.

3. W

tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwszą sobotę
miesiąca. W czwartek po Mszy Św. wieczornej adoracja NS i modlitwa w intencji
powołań do kapłaństwa i zakonów. W piątek udamy się do naszych chorych z posługą
sakramentalną od g. 900. Sakrament Pokuty i Pojednania w Piątek w czasie Adoracji
N.S od g.1700. Zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca, które
rozpoczniemy Mszą Św. w sobotę o godz. 800, a po Mszy Św. Różaniec.

4. Zapraszamy na spotkanie pt. „Gdy zaginie człowiek” w czwartek 5 września o g. 16

30

w salce Św. Rodziny k. kancelarii. Są to działania edukacyjne skierowane do osób
starszych, których tematem jest problem zaginięć. Jak zachować się gdy zaginie osoba
z naszego otoczenia, co zrobić, by pomóc służbom w poszukiwaniach, czym jest
demencja i jak rozpoznać pierwsze objawy, to elementy wiodące spotkania które
poprowadzą Strażacy Ochotnicy z Wałbrzyskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej
która specjalizuje się w poszukiwaniach osób zaginionych.

5. Pierwsza po wakacjach próba Scholi dziecięco-młodzieżowej odbędzie się w piątek 6
września o g. 1600 w salce muzycznej. Zapraszamy dzieci, które chcą śpiewać.

6. Zapraszamy całą Służbę Liturgiczną na spotkanie w sobotę 7 września na g. 10

00

.

Zapraszamy też nowych chętnych.

7. Od pewnego czasu działa przy naszej parafii Światowa Róża Różańca

Rodziców
Dzieci Uzależnionych i Rodzin w Potrzebie. Serdecznie zapraszamy, aby przyłączyć
się do tej modlitwy, by tym sposobem wspomóc dzieci, młodzież uzależnione i ich
rodziny. To tylko 1 dziesiątka Różańca dziennie. Bliższe informacje u p. Zbigniewa w
zakrystii.

8. W przyszłym tygodniu 2 niedziela miesiąca. Taca przeznaczona będzie na potrzeby
gospodarcze.

9. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Jest do nabycia tygodnik Niedziela i Gość
Niedzielny. W kaplicy Miłosierdzia Bożego są wyłożone czasopisma takie jak
Różaniec, Rycerz Niepokalanej, Apostolstwo Chorych czy wiadomości ASHNSPJ.

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