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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent – nowy rok kościelny. Rozpoczynamy więc już
teraz jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Na Mszy o godz. 800 została uroczyście zapalona
świeca jubileuszowa, która znajduje się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Została
ona poświęcona wczoraj, w katedrze, przez naszego Ks. Biskupa Ignacego Deca. Zapraszamy
wszystkich na Msze św. roratnie od poniedziałku do piątku o g. 1800. Dzieci prosimy, aby
przychodziły z lampionami i czekały na księdza pod chórem i zapraszamy do przynoszenia
podpisanych serc z dobrymi uczynkami. Po Roratach Dzieci będą otrzymywały obrazki do
kolorowania.

2. Dzisiaj, w czasie każdej Mszy Św., święcimy opłatki na stół wigilijny. Opłatki zostaną
rozniesione przez przedstawicieli naszej Parafii, którzy będą posiadali pozwolenia z pieczątką
parafii. Wystrzegajmy się oszustów. Opłatki można też nabyć w zakrystii. Ofiary z opłatków
przeznaczone są na potrzeby Kościoła. Za każdą ofiarę składamy „Bóg zapłać”. Prosimy o
pomoc osoby, które w zeszłym roku roznosiły opłatki oraz Wiernych, którzy zechcieliby
dołączyć do tej grupy.

3. Jutro w Liturgii obchodzimy Święto Św. Andrzeja Apostoła. Jest to dzień imienin nowego
Księdza Kapelana Szpitali Wałbrzyskich. Z uwagi na nieobecność Ks. Andrzeja w
poniedziałek, Msza św. imieninowa zostanie odprawiona we wtorek 1 grudnia o godz. 18 00.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, będziemy się modlić o święte
powołania kapłańskie i zakonne. W piątek udamy się do chorych od g. 9 00. Zachęcamy do
spowiedzi dla dzieci o 1700. Spowiedź dla młodzieży i dorosłych podczas Adoracji od g. 17 00
a o g. 1800 Msza św. Roratnia. W sobotę o g.800 Msza Święta w intencji Członków KWC, ich
rodzin i wszystkich uzależnionych. Po Mszy Świętej adoracja Najśw. Sakramentu i spotkanie.

5. Piątek, to dzień św. Barbary zwany Barbórką. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za
górników. Również tego dnia – Adoracja wieczysta w naszej parafii. Plan Adoracji jest
wywieszony w gablocie. (czytamy plan, który jest na odwrocie kartki). O 1745 – indywidualne
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Z tej racji, nie będzie adoracji o g.1900.

6. 5 grudnia w Peru odbędzie się beatyfikacja dwóch misjonarzy franciszkańskich – o.
Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Ponieśli oni śmierć męczeńską z rąk
terrorystów z Komunistycznej Partii Peru 9 sierpnia 1991 r. O. Zbigniew i O. Michał będą
pierwszymi polskimi misjonarzami – błogosławionymi męczennikami.

7. W przyszłą niedzielę – niedziela Adoracyjna. Wspólnotę Modlitewną zapraszamy na Mszę
św. o g. 12.30 i spotkanie w kaplicy.

8. W zakrystii są do nabycia świece Caritas. Ofiary za rozprowadzane świece wigilijne
przeznaczone są na zimowiska i kolonie letnie dla najbiedniejszych dzieci i młodzieży. Duża:
12 zł. Mała: 5 zł. Są też kartki świąteczne po 50 gr.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – tygodników Niedziela i Gość Niedzielny. Są jeszcze
nast. czasopisma:„Misje Dzisiaj” (4zł), „Świat Misyjny” (2,70zł), „L’osservatore Romano” (9zł).
Wszystkim Wiernym składam serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary złożone na kościół,
życzę spokojnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
…………………………………
Ks. Piotr Kopera SAC

PLAN ADORACJI
PIĄTEK 4 grudnia 2014r.
GODZINY
900

ULICE
Górna, Żelazna, Tunelowa, Gdyńska.

10 00

Świdnicka, Osiedla Parkowe, Tatrzańska,
Wiśniowa.

11 00

Drzymały, Przeskok. Słowiańska,
Skłodowskiej.

12

00

1300

Fałata, Kochanowskiego, Tetmajera,
Niegolewskiego, Siemiradzkiego, Weteranów.
Niepodległości, Szkolna.

14

00

Beniowskiego, Handlowa, Reymonta,
Internatowa, Poznańska.

15

00

Kaszubska, Katowicka, Okrężna,
Małopolska, Pohulanka,

16 00

Kosynierów, Łokietka, Modlińska, Nowy
Dom, Poniatowskiego, Glinik, Rybnica L.

1700

Osoby, które nie mogły być wcześniej.

