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1. W zeszłą niedzielę zebrano ofiarę na działalność RADIA RODZINA w kwocie 670 zł. Za 

wszelką życzliwość dziękujemy.  

2. Dziś po każdej Mszy św. odbędzie się coroczne liczenie wiernych. Prosimy o powolne 

wychodzenie z kościoła 

3. We wtorek przypada wspomnienie św. Wacława współpatrona naszej katedry. Z tej 

okazji Mszy św. odpustowej o godz.18.00 przewodniczyć będzie Ks. Bp Adam 

Bałabuch biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Zachęcamy do skorzystania z łaski 

odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. 

4. W środę 29 września zapraszamy Młodzież klas 7 przygotowująca się do 

bierzmowania na spotkanie formacyjne o godz. 16.30 w salkach domu parafialnego. 

5. W tym tygodniu przypada: 

• I PIĄTEK MIESIĄCA - W tym dniu zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty 

i pojednania od 10.00 -12.00 oraz od 16.00-18.00 oraz przyjęcia Komunii Świętej 

wynagradzającej NSPJ. Jednocześnie w ten dzień przypada 1. Października 

rozpoczynający dni Nabożeństw Różańcowych, na które zapraszamy codziennie przez 

cały październik na godz. 17.30. 

• I SOBOTA MIESIĄCA- Tego dnia zapraszamy na Nabożeństwo wynagradzające Sercu 

Maryi o godz. 8.00 do kaplicy Matki Bożej Świdnickiej, a następnie na Eucharystie  

i medytacje przed Najświętszym Sakramencie. Również sobotę Wspólnota mężczyzn 

„Wojownicy Maryi” zaprasza do wspólnej modlitwy od 11.30 przed Najświętszym 

Sakramentem, Mszy św. o godz. 12.00 a po niej do procesji ulicami naszego miasta do 

rynku i z powrotem kończąc przy pomniku św. Jana Pawła II. O godz. 18.00 Msza św. 

z udziałem Apostolstwa Trzeźwości. Także w sobotę ks. Grzegorz i ks. Mirosław 

udadzą się z posługą duszpasterską do chorych. Ks. Paweł uczyni to w następną 

sobotę. 

6. W niedzielę. Zapraszamy rodziców i ich dzieci z klas 2 SP przygotowujących się do 

I Komunii Świętej na spotkanie po Mszy św. o godz. 11.30. 

7. 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.  

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. 

http://www.kongresmalzenstw.pl/
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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. 


