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1. Dzisiaj, w niedzielę, o godz.12.00 na placu przed katedrą dzięki ustawionemu tam

telebimowi będzie możliwość wspólnotowego oglądania uroczystości beatyfikacji
Prymasa Tysiąclecia i Matki Róży Czackiej. Z okazji beatyfikacji kardynała Stefana
Wyszyńskiego przygotowaliśmy kartki z cytatami nowego błogosławionego.
Zachęcamy do wzięcia ich przy wyjściu z kościoła.
2. W dniu dzisiejszym taca przeznaczona jest na dalsze prace w naszej katedrze. Za
wszelkie przejawy życzliwości i zrozumienie bardzo serdecznie dziękujemy.
3. W poniedziałek zapraszamy na kolejne Nabożeństwo ku czci Matki Bożej z Fatimy
o godz. 18.00 Msza św.,a po niej modlitwa różańcowa oraz procesja wokół figury na
placu katedralnym.
4. We wtorek przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. O godz. 17.00 serdecznie
zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej połączone z adoracją Krzyża. Tego dnia
jak co roku zapraszamy na odpust w kościele filialnym naszej parafii pw. św. Krzyża
przy ul. Westerplatte 4 na godz.18.00
5. W czwartek, 16 IX o godz. 17.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w
Rynku (nr 39-40) odbędzie się projekcja filmu "Święci z Doliny Niniwy" Witolda
Gadowskiego, dziennikarza śledczego, redaktora i autora wielu książek. Film oparty na
faktach opowiada o prześladowaniu chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Po projekcji
odbędzie spotkanie z red. W. Gadowskim. Wstęp wolny.
6. Spotkanie formacyjne żywego różańca w piątek o 17 w salkach domu parafialnego.
7. Nasza Parafia organizuje wyjazd na Diecezjalne Spotkanie Młodzieży
w Wambierzycach, które odbędzie się w najbliższą sobotę 18 września. Bliższe
informacje
u katechetów i w zakrystii. Wyjazd o godz. 9 spod katedry.
8. W niedzielę 19 IX
• O godz.10.00 sprawowana będzie w katedrze Msza św. z racji obchodów 82.
rocznicy agresji sowieckiej na Polskę oraz z okazji przypadającego Dnia Sybiraka.
Po Mszy św. dalszy ciąg uroczystości z udziałem asysty wojskowej, kompanii
honorowej oraz orkiestry wojskowej Garnizonu Wrocław odbędzie się przy
Pomniku Katyńskim na pl. św. Małgorzaty.
• O godz. 11.30 zapraszamy dzieci klas III SP przygotowujące się do I Spowiedzi i
Komunii św. oraz ich rodziców.
9. Przypominamy o pielgrzymce rodziców i dzieci klas IV, w sobotę 25 września, do
sanktuarium maryjnego w Krzeszowie. Zapisy w zakrystii.
10. Małżeństwa, całe rodziny, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin i wszyscy,
którym sprawy rodziny i ochrony życia są bliskie, zapraszamy do wspólnej modlitwy
i refleksji podczas XXXVII Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, która
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odbędzie się w dniach 25-26 września br. Wyjazd autokarowy 25 września m. in. ze
Świdnicy przy Kościele MB Królowej Polski o godzinie 9.00. Zapisy pod nr telefonu 572
304 349. Koszt przejazdu 60 zł. Koszt noclegów 45 zł. od osoby. Wyżywienie we
własnym zakresie.
11. Młodzież klas 7 przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na mszę świętą
wraz z rodzicami w niedzielę 26 września o godzinie 18. Spotkanie formacyjne dla
kandydatów w środę 29 września o 16.30 w salkach domu parafialnego.
12. W dniach 1-3 X br. odbędzie się w Świdnicy XI Ogólnopolski Kongres Małżeństw pod
hasłem: "My i inni. Małżeństwo we współczesnym świecie". W programie
tegorocznego Kongresu konferencje wyjątkowych gości z Polski i zza granicy, panele,
spektakl, koncert oraz wspólna modlitwa. Zapraszamy do zapisów przez stronę
internetową wydarzenia www.kongresmalzenstw.pl lub w Wydziale Duszpasterskim
Świdnickiej Kurii Biskupiej.
13. Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej. W zakrystii i przy wyjściu
z kościoła można nabyć Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa oraz za
dobrowolną ofiarę miesięcznik Tota Tua. Jest on poświęcony pogłębieniu relacji z
Maryją, a dzięki niej z Chrystusem.
14. Na nadchodzący tydzień życzymy Błogosławieństwa Bożego

