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1. Dziękuję	  rodzinie	  Troć	  za	  posprzątanie	  naszej	  świątyni	  na	  dzisiejszą	  niedzielę.	  Na	  następną	  

sobotę,	  na	  godz.	  10:00	  zapraszam	  wszystkich,	  którzy	  mogą	  włączyć	  się	  w	  przygotowanie	  
naszego	  kościoła	  na	  zbliżające	  się	  święta.	  Chodzi	  o	  generalne	  porządki	  w	  środku	  świątyni	  
oraz	  w	  otoczeniu	  kościoła.	  	  

2. We	   wtorek	   przypada	   Uroczystość	   Niepokalanego	   Poczęcia	   Najświętszej	   Maryi	   Panny.	  	  
W	  tym	  dniu	  Papież	  Franciszek	  oficjalnie	  rozpoczyna	  Jubileuszowy	  Rok	  Miłosierdzia.	  W	  na-‐
szej	  wspólnocie	  zapraszam	  na	  uroczystą	  Eucharystię	  o	  godz.	  17:00.	  Natomiast	  w	  przyszłą	  
niedzielę	  w	  Bazylice	  Świętych	  Erazma	  i	  Pankracego	  –	  kościele	  jubileuszowym,	  gdzie	  będzie	  
można	  zyskać	  odpust	  zupełny,	  uroczysty	  obrzęd	  otwarcia	  „Bramy	  Miłosierdzia”	  dokona	  się	  
podczas	  Eucharystii	  o	  godz.	  13:15,	  której	  przewodniczyć	  będzie	  bp	  Marek	  Mendyk.	  Uroczy-‐
stość	  rozpocznie	  procesja	  od	  kaplicy	  św.	  Anny	  przy	  Bramie	  Wojanowskiej.	  	  

3. Na	  Mszę	  św.	  we	  wtorek	  zapraszam	  szczególnie	  młodzież	  przygotowującą	  się	  do	  bierzmo-‐
wania.	   Po	   Eucharystii	   w	   domu	   parafialnym	   spotkanie	   dla	   tej	   część	   kandydatów,	  	  
którzy	  przystąpią	  do	  bierzmowania	  10	  stycznia	  2016	  r.	  	  

4. W	  tym	  tygodniu	  w	  środę	   i	  czwartek	  Msza	  św.	  roratnia.	  Zapraszam	  do	  udziału	  w	  roratach	  
szczególnie	  dzieci	  z	  lampionami.	  	  

5. Przypominam,	   że	  okazja	  do	   skorzystania	   ze	   spowiedzi	   jest	   zawsze	  w	   soboty	  od	   godz.	   16	  	  
do	  17,	  w	  tym	  czasie	  trwa	  indywidualna	  adoracja	  Najświętszego	  Sakramentu.	  	  

6. Kancelaria	   parafialna	   czynna	   jest	   w	   środę	   i	   piątek	   od	   godz.	   16:00	   do	   16:50.	   Informuję,	  	  
iż	   w	   przyszłym	   tygodniu	   kancelaria	   będzie	   zamknięta,	   gdyż	   od	   niedzieli	   13	   do	   niedzieli	  	  
20	  XII	  będę	  głosił	  rekolekcje	  w	  Cieplicach,	  a	  następnie	  w	  Jeżowie	  Sudeckim.	  	  

7. W	  naszej	   parafii	   spowiedź	   przedświąteczna	   będzie	  miała	  miejsce	  w	   poniedziałek	   21	   XII.	  
Odbędzie	  się	  ona	  w	  dwóch	  turach	  dla	  osób	  niepracujących	  od	  godz.	  9:00,	  a	  dla	  pracujących	  
od	  godz.	  19:00.	  	  

8. Trwamy	  na	  modlitwie	  w	  intencji	  śp.	  ks.	  Jerzego	  Gniatczyka.	  W	  ramach	  Mszy	  św.	  gregoriań-‐
skiej,	  codziennie	  celebrowana	  jest	  Eucharystia	  w	  Jego	  intencji.	  Zachęcam	  do	  licznego	  udzia-‐
łu	  w	  dni	  powszednie,	  ofiarując	  w	  intencji	  Zmarłego	  Komunię	  Świętą.	  	  

9. Zbiórka	  ministrantów	  w	  środę	  o	  godz.	  18:00.	  Natomiast	  w	  czwartek	  na	  godz.	  18	  zapraszam	  
do	  domu	  parafialnego	  osoby	  dorosłe,	  które	  zechcą	  włączyć	  się	  w	  przebieg	  liturgii.	  	  

10. W	   zakrystii	   do	   nabycia	   są	   świece	   Caritas	   –	  Wigilijnego	   dzieła	   pomocy	   dzieciom.	   Świece	  	  
duże	  są	  po	  12	  zł,	  a	  małe	  po	  6	  zł.	  	  

11. W	  tym	   tygodniu	   roznoszone	  będą	  w	  naszej	  parafii	   opłatki.	  Ofiary	   złożone	  przy	   tej	   okazji	  
przeznaczone	  będą	  na	  prace	  remontowe	  prowadzone	  w	  domu	  parafialnym.	  	  

12. Z	  przykrością	  informuję,	  iż	  w	  nocy	  z	  wtorku	  na	  środę	  miało	  miejsce	  włamanie	  do	  naszego	  
kościoła.	  Złodziej	  wszedł	  przez	  małe	  okienko	  nad	  konfesjonałem,	  a	  następnie	  rozbił	  dwie	  
skarbony	  pod	  chórem.	  Tej	  samej	  nocy	  takie	  samo	  zdarzenie	  miało	  miejsce	  jeszcze	  w	  kaplicy	  
św.	  Anny	  w	  centrum,	  w	  cerkwi	  przy	  1-‐go	  Maja	  i	  w	  kościele	  polskokatolickim	  w	  Cieplicach.	  
Ponadto	  noc	  wcześniej	  nieznany	  dotąd	  sprawca	  obrabował	  skarbonkę	  na	  ofiary	  w	  kaplicy	  
szpitalnej	  na	  Zabobrzu.	  	  

13. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  nowych	  numerów	  prasy	  katolickiej.	  	  
14. Wszystkim	  życzę	  błogosławionej	  czasu	  Adwentu,	  dzisiejszej	  niedzieli	  i	  całego	  tygodnia!	  	  
	  

	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  


