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1. Dziś przypada I Niedziela Adwentu z tej okazji po każdej Mszy św. odbędzie się 

poświęcenie opłatków, aby zgodnie z świąteczną tradycją przeżywając Święta 

Narodzenia Pańskiego móc się nim podzielić z najbliższymi przy wigilijnym stole. Opłatki 

będą dostępne tylko zakrystii w godzinach otwarcia katedry. Ofiary z tego tytułu 

można wrzucić do skrzynki przy zakrystii lub wrzucić na tace. 

2. W okresie Adwentu zapraszamy na Msze św. Roratnie od poniedziałku do piątku 

o godz.6.30 i 18.00 

3. Od dzisiaj rozpoczynamy przyjmowanie zaproszeń na wizytę duszpasterską tzw. 

„kolędę” w celu wspólnej modlitwy oraz błogosławieństwa domu. Zgłoszenia 

dokonujemy poprzez wypełnienie kartki wyłożonej przy wyjściu 

z katedry i dostarczenie jej do zakrystii. O terminie kolędy poinformujemy podczas 

ogłoszeń oraz telefonicznie. 

4. W poniedziałek Wspólnota Przymierza Miłosierdzia zaprasza na wspólną adorację 

Najświętszego Sakramentu godz. 18.45 do 20.00 

5. W tym tygodniu nie będzie spotkania Kręgu biblijnego. Kolejne spotkanie odbędzie się 

we wtorek 7 grudnia o godz.19.00 w salkach domu parafialnego. 

6. W środę po mszy wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo do przeczystego serca św. 

Józefa. Po nim rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w int. małżeństw i 

rodzin. Modlitwa zakończy się o godz. 20.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

7. W tym tygodniu przypada: 

• I CZWARTEK MIESIĄCA  - Wspólnota Straży Honorowej NSPJ zaprasza na spotkanie 

formacyjne o godz. 16.00, adoracje Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 oraz 

Mszę św. o godz.18.00 w int. powołań kapłańskich. Tego dnia o godz. 20.00 w kościele 

Krzyża Św. odbędzie się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu 

• 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. Tego dnia o godz. 20.00 w kościele Krzyża Św. odbędzie– 

nabożeństwo adwentowe. 

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

sobotę. 

8. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 5 grudnia po Mszy św. o godz. 8.30 

9. Osoby, które zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zapraszamy na 

spotkania nauk przedmałżeńskich w sobotę na godz.19.00 do salki na 1.p domu 

parafialnego. Spotkania będą się odbywały co tydzień w sobotę do końca adwentu. 

10. W niedzielę 5 grudnia odbędą następujące wydarzenia: 

• Zbiórka ofiar do puszek przeznaczonych na Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

• o godz. 17.00 w cerkwi pw. św. Mikołaja przy ul. Łukasińskiego odbędzie 

ekumeniczna modlitwa w intencji pokoju i za prześladowanych chrześcijan. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

•  godz. 18.30 w kinie Cinema 3D w Świdnicy (Galeria Świdnicka) odbędzie się 

specjalny pokaz filmu "Nędzarz i madame". Film ukazuje artystyczną i duchową 

drogę polskiego powstańca styczniowego, artysty-malarza oraz dobroczyńcy 

ubogich – Adama Chmielowskiego, który po latach burzliwej młodości postanawia 

porzucić swoje dotychczasowe życie, a świat poznaje go, jako Brata Alberta. 

Wejściówki na film do nabycia w zakrystii w cenie 13 zł. 

11. Od października br. do połowy 2022 r. w Kościele na całym świecie, również w naszej 

diecezji trwa ogłoszony przez papieża Franciszka Synod do którego udziału są 

zaproszeni wszyscy ochrzczeni nawet osoby niezwiązane formalnie z Kościołem. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tym historycznym wydarzeniu by móc 

szczerze wypowiedzieć się o tym co nas cieszy i co nas boli w Kościele. Zapisy  na listę 

członków zespołu synodalnego w zakrystii. Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 grudnia 

2021 Mszą św. w katedrze o godz.10.00 

12. 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. 

13.  Na nadchodzący tydzień życzymy Błogosławieństwa Bożego. 

 


