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1. Dziś przypada XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”. Jak co roku po każdej 

Mszy św. odbędzie się kwesta na rzecz funduszu stypendialnego fundacji „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”. Za wszelkie przejawy życzliwości i zrozumienie bardzo serdecznie 

dziękujemy. 

2. Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie rodziców i dzieci z klas 3, przygotowujących 

się do I Spowiedzi i Komunii Św. 

3. W poniedziałek Wspólnota Przymierze Miłosierdzia zaprasza do wspólnej modlitwy 

uwielbienia oraz spotkania się z Bogiem podczas wspólnego rozważania Słowa Bożego 

na godzinę 18.45 do salki parafialnej na 1p. 

4. Osoby zainteresowane pogłębieniem wiary przez kontakt ze Słowem Bożym 

zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego. Kolejne spotkanie we wtorek 

19 października o 19 w salkach domu parafialnego. 

5. W środę przypada 13. października z tej okazji o godz. 17.30 odbędzie się nowenna do 

MB Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem różańcowym i nabożeństwem 

fatimskim. Natomiast po Mszy o godz. 18.00 odbędzie się procesja światła.  

Prosimy o zabranie ze sobą świec.  

6. W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania zapraszamy młodzież z klas VI 

na katechezę parafialną w czwartek do salki parafialnej na 1p. na godz.17.00. 

7. Spotkanie formacyjne Żywego Różańca w piątek 15 X o 17. 

8. W piątek o godzinie 19.00 spotkanie dla osób z klas ósmych przygotowujących się do 

bierzmowania w salce parafialnej. 

9. W piątek 15 X odbędą się diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego. O godzinie 

12:00 przy kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy 

rozpocznie się pochówek dzieci utraconych przekazanych ze świdnickiego szpitala. 

Natomiast o godz. 18:30 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli odprawiona zostanie Msza 

św. o Miłosierdzie Boże dla zmarłych dzieci i ich osieroconych rodzin. Niech udział w 

tych wydarzeniach będzie wyrazem naszej troski o tych, którzy doświadczyli straty 

dziecka w wyniku poronienia lub zaraz po urodzeniu. 

10. Nasza parafia uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Różaniec za Polskę.  

Z błogosławieństwem biskupa Marka Mendyka w niedzielę 17 października o godzinie 

14.30 z naszej katedry wyruszy procesja różańcowa ulicami miasta. Będziemy 

wspólnie modlić się wynagradzając za grzechy i prosząc o opiekę nad Polską. 

Zapraszamy do licznego udziału. 

11. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 zapraszamy na spotkanie w kościele 

rodziców i dzieci klas 1. 
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12.  W niedzielę 17 X o godz. 16.00 w sanktuarium św. Józefa w Świdnicy odbędzie się 

ekumeniczna modlitwa o pokój i za prześladowanych chrześcijan. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy. 

13. W październiku zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe codziennie o godz. 17.30. 

14. Chłopców, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu jako ministranci serdecznie zapraszamy 

na zbiórki, które odbywają się w poniedziałek o 16:00 lub we wtorek o 16:30 przed 

katedrą 

15. 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. 

16.  Na nadchodzący tydzień życzymy Błogosławieństwa Bożego. 

 


