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1. W zeszłą niedzielę podczas kwesty z okazji XXI Dzień Papieskiego zebrano kwotę
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4.270 zł która zostanie przekazana na rzecz funduszu stypendialnego fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. Za wszelkie przejawy życzliwości i zrozumienie bardzo serdecznie
dziękujemy.
Nasza parafia włącza się w ogólnopolską akcję modlitewna Różaniec za Polskę. Dziś o
14.30 z katedry wyruszy procesja różańcowa ulicami miasta do rynku. Będziemy
wynagradzać za nasze grzechy i prosić o opiekę nad Polską. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.
Dziś o godz. 16.00 w sanktuarium św. Józefa w Świdnicy odbędzie się ekumeniczna
modlitwa o pokój i za prześladowanych chrześcijan. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W poniedziałek 18 X o godz. 12.00 w katedrze Msza św. pod przewodnictwem
bp. Ignacego z racji imienin Pierwszego Biskupa Świdnickiego. Zapraszamy do modlitwy
w intencji Solenizanta.
W poniedziałek Wspólnota Przymierze Miłosierdzia zaprasza do wspólnej adoracji
Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz.18.00 do godz. 20.00.
Zapraszamy na spotkanie kręgu biblijnego we wtorek o godzinie 19 w salkach na
plebanii.
W piątek przypada w Świdnicy uroczystość św. Jana Pawła II, Patrona Świdnicy. Z tej
racji od piątku 22 X do niedzieli 24 X odbędą się okolicznościowe wydarzenia. W piątek
o godz. 16.00 w Sali teatralnej ŚOK – gala papieska z programem artystycznym
przygotowanym przez dzieci i młodzież z MDK, Szkoły Muzycznej, Caritas. Wstęp wolny.
O godz. 18. 00 Msza św. w katedrze pod przewodnictwem bp. Marka w intencji
mieszkańców Świdnicy, w sobotę 23 X o godz. 19.30 miejska procesja różańcowa
sprzed kościoła św. Józefa przez Rynek pod pomnik św. Jana Pawła II. W niedzielę 24
X o godz. 19.30 w kościele pw. św. Józefa oratorium słowno-muzyczne w wykonaniu
orkiestry i chóru „Sygnał Miłosierdzia”. Wstęp wolny. Zachęcamy do włączenia się w
obchody uroczystości Patrona naszego miasta.
W sobotę 23 X o godz. 16.00 w sanktuarium pw. św. Józefa Msza św. pod
przewodnictwem bp. Marka dla panien i kawalerów. Po Mszy św. okolicznościowe
nabożeństwo i wspólna agapa dla singli.
Tradycyjnie w naszej diecezji prowadzone jest dzieło wsparcia Wyższego Seminarium
Duchownego w Świdnicy z tej okazji w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka ofiar do
do puszek po każdej Mszy św. Można też ofiarować płody ziemi w tym celu prosimy
o kontakt bezpośrednio z władzami Wyższego Seminarium Duchownego. Ks Rektor
Dominik Ostrowski wraz ze wspólnotą kleryków składa wyrazy wdzięczności
i zapewnienia o modlitwie za wszystkich ofiarodawców.
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10. 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.
11. Na nadchodzący tydzień życzymy Błogosławieństwa Bożego.

