
                                        NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO   -   09.01.2022 
1. Przeżywamy  Niedzielę  Chrztu  Pańskiego,  która kończy  okres  Narodzenia Pańskiego.   Choinki i  kolędy  

pozostaną jednak  z nami dłużej,  na mocy  przywileju udzielonego naszej  Ojczyźnie  przez Stolicę Apostolską.  

2. W tygodniu Msze święte w kaplicy o godz.  9.00 

- poniedziałek   g. 9.00 + Tadeusz Cisowski w 3. r. ś. + Stanisław Cisowski 

- wtorek             g.9.00 + Henryk Klatka – od uczestników pogrzebu 

- środa               g. 9.00 + Stanisława Mizia w 2. r. ś.  

- czwartek         g. 9.00 + Edward Majocha – od Jadwigi i Romana Sztepiuk 

- piątek:             g. 9.00 + Maria Nowak + Stanisław i Krystyna 

- sobota             g. 9.00 + Barbara Krutasiewicz – od uczestników pogrzebu 

                                                 II Niedziela zwykła  16.01.2022 

        g. 7.00 kaplica – w int. Jadwigi z ok. ur. – o zdrowie, Boże Bł. i potrzebne łaski 

        g.  8.30 kościół + rodziców: Kazimiera i Stefan Kudryńscy + dziadków 

        g. 9.45Sosnowa – w int. Róży Różańca p. Banaś – o zdrowie i B. Bł. + Róże 

        g.11.00 kościół  - w 50. r. śl. Haliny i Witolda, o zdrowie i B. Bł. na dalsze lata małż. życia 

        g.12.15 Suszka  - za Parafian 

        g.18.00 kościół + Stanisław Piątkiewicz w 4. r. ś. + z rodziny 

3. W czasie wizyty duszpasterskiej kancelaria parafialna czynna jest w soboty od g. 11.00 - 12.00. 

4. Sprzątanie kościoła: sobota 15.01. g. 13.00 Os. XXX – lecia 34 P: Staszków, Wolińscy, Łagiewka,  

    Dziadczyk, Grygiel, Tunia, Sztangret. 

5. W przyszłą niedzielę 16.01.’22 na Mszy św. o g. 11.00 wystąpi Zespół Sygnalistów „Odgłosy Kniei”  

     Koła Łowieckiego w Wałbrzychu, który po Mszy św. wystąpi także z koncertem  kolęd. Bardzo dziękuję  

     za zaproszenie Zespołu Panu Zdzisławowi Krilowi, a za pokrycie  kosztów przyjazdu Zespołu,  

     Panu  Burmistrzowi  Marcinowi Czerniecowi. 

6. Zapraszamy młodzież od 8 klasy szkoły podstawowej wzwyż, chcącą bliżej poznać Boga poprzez wspólnotę,  

    na spotkania oazowe, w trakcie których wspólnie rozważamy Słowo Boże oraz aktywnie spędzamy czas, np.  

    przy grach planszowych. Spotkania będą odbywały się w czwartki, po Mszy św. wieczornej w oratorium  

    sióstr. Pierwsze spotkanie odbędzie się  zaraz po feriach zimowych.  

7. Na stoliku przy wejściu na chór znajduje się informator Duszpasterstwa Rodzin naszej diecezji, z różnymi  

    propozycjami pogłębienia duchowości małżeństwa i rodziny. Zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą.  

8. Wizyta duszpasterska:  

     poniedziałek (10.01) g.15.00 ul. Młyńska i ul. Kościelna  

                                       g.15.00 ul. Lipowa, ul. Krzyżowa, ul. Szpitalna 

     wtorek          (11.01) g.15.00 ul. Kłodzka od 1 do  10 a  oraz od  58  do  50 

                                       g.15.00 ul. Kłodzka  od  11  do  29 

     środa             (12.01) g.15.00 – ul. Kłodzka od  31 do  49 a  +  Wodociągowa 

                                       g.15.00 –  Plac Kościelny                        

     czwartek       (13.01) g.15.00 – ul. Skorolecka od 2 do mostu 

                                       g.15.00 – ul. Skorolecka bloki 1,3,5,7,9 

     piątek            (14.01) g.15.00 – ul. Skorolecka od końca do mostu – prawa strona 

                                       g.15.00 – ul. Skorolecka od końca do mostu – lewa strona 

     sobota           (15.01) g.13.00 – ul. Kolejowa od 1 do plebanii      

                                       g.13.00 – ul. Kolejowa od plebanii do końca 

Tradycyjnie dzień przed wizytą duszpasterską ministranci powiadamiają P.T. Parafian o wizycie kapłana. Jeżeli  

czujemy dyskomfort lub lęk związany z pandemią proszę podziękować za wizytę. Bardzo proszę także aby w 

duchu odpowiedzialności nie przyjmować kolędy jeżeli jesteśmy chorzy. Kapłani i ministranci, będą starać się 

zachować epidemiczną ostrożność.    

9.  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.                                                  Ks. Wojciech Jarosław Dąbrowski 

                                                                                                                                          Proboszcz 


