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1. Dziś po każdej Mszy św. jest zbierana ofiara do puszek na Katolickie Radio „Rodzina”. 

2. Dzisiaj, w niedzielę o godz.15.00 a także w najbliższą środę o g.9.50 i g.19.15 w kinie 

Cinema 3D w Świdnicy (Galeria Świdnicka) będzie wyświetlany film pt. "Wyszyński - 

zemsta czy przebaczenie" opowiadający wojenne losy ks. Stefana Wyszyńskiego, 

przyszłego Prymasa Polski. Bilety do zakupienia w kinie przed seansem. 

3. Osoby pragnące pogłębić wiarę i spotkać się ze Słowem Bożym zapraszamy do udziału 

w spotkaniach kręgu biblijnego. Spotkania będą odbywać się w salkach na plebanii 

w każdy wtorek o godzinie 19.30. pierwsze spotkanie odbędzie się 5 października. 

4. Przypominamy o pielgrzymce rodziców i dzieci klas IV, w sobotę 25 września, do 

sanktuarium maryjnego w Krzeszowie. Zapisy w zakrystii. 

5. Nadzwyczajni szafarze Komunii Św. Ziemi Świdnickiej dziękując Panu Bogu za dar 

beatyfikacji błogosławionych kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży 

Czackiej zapraszają w piątek 24 IX br. na adorację Najświętszego Sakramentu do 

kościoła pw. Ducha Świętego w Świdnicy (Osiedle Zawiszów). Adoracja rozpocznie się 

po Mszy Św. o godz.18.00 i zakończy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. 

6. Młodzież klas 7 przygotowująca się do bierzmowania  zapraszamy wraz z rodzicami 

na mszę świętą w niedzielę 26 września o godzinie 18. Spotkanie formacyjne dla  

młodzieży w środę 29 września o godzinie 16.30 w salkach domu parafialnego. 

7. 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 

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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Na nadchodzący tydzień życzymy Błogosławieństwa Bożego. 

http://www.kongresmalzenstw.pl/

