Ogłoszenia parafialne
VIII NIEDZIELA WIELKANOCNA
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
9 czerwca 2019 roku

1.

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa, które odprawiamy codziennie przed Najświętszym
Sakramentem na zakończenie wieczornej Mszy Świętej.

2.

Jutro drugi dzień Zielonych Świąt – Święto NMP Matki Kościoła. W
czwartek Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, a w
następną niedzielę obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. W
czwartek po Mszy Św. wieczornej modlitwa o świętość kapłanów przed NS.

3.

Dzisiaj zapraszamy na Marsz dla Życia i Rodziny. Początek o g. 15 00 w
kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu przy ul. Prymasa
Wyszyńskiego, a następnie przejście na plac przy kościele Św. Józefa
Robotnika na Piaskowej Górze gdzie odbędzie się festyn rodzinny.

4.

Zapraszamy na jednodniową autokarową pielgrzymkę do Częstochowy
w dniu 15 czerwca w sobotę. Koszt pielgrzymki 60 zł od miejsca. Zapisy w
zakrystii. Wyjazd w najbliższą sobotę 15 czerwca o g. 600, a powrót ok. g.
2200. Zbiórka koło plebani.

5.

Festyn Parafialny jest zaplanowany na niedzielę 23 czerwca
popołudniu. 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.

6.

W przyszłą niedzielę woluntariusze będą zbierać datki na ratowanie
zabytkowych polskich nekropolii, które znajdują się na Ukrainie.

7.

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.
Szczególne „Bóg zapłać” za dodatkowe ofiary na tzw. „tacę gospodarczą”.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego
tygodnia. Trwajmy w mocy Ducha Świętego!
Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz ………………..…..……………..................

