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1. W ostatnią niedziele podczas zbiórki z okazji XIII Dnia Solidarności z Kościołem

Prześladowanym w celu pomocy chrześcijanom w Libanie zebrano 3900 zł. Za wszelką
pomoc dziękujemy.
2. W wczoraj zakończyliśmy nabożeństwa za zmarłych tzw. „Wypominki”. Dziękujemy
wszystkim za wspólną modlitwę i złożone przy tej okazji ofiary. Kolejną okazją do
wspólnej modlitwy za zmarłych jest Msza św zbiorowa odprawiana w każdy
poniedziałek o godz.18.00 w intencji zmarłych wypisanych na kartkach i wrzuconych do
skarbony wraz z ofiarą, która znajduje się przy kaplicy św. Józefa. Jednocześnie
przypominamy, że Stolica Apostolska ze względu na pandemie Covid-19, rozciągnęła
możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla dusz w czyśćcu cierpiących na wszystkie
dni listopada poprzez: pobożne nawiedzenie cmentarza, modlitwę za zmarłych
3. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na budowanie nowych kościołów w diecezji.
4. Dziś w ostatnią niedzielę roku liturgicznego 2021 (21 listopada) i w wigilię
wspomnienia Św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, zapraszamy na godzinę 19:00 do
katedry, na kolejny koncert w ramach cyklu „Śladami Mistrzów”.Tym razem wystąpią:
na organach - Jakub Moneta (pomysłodawca cyklu)i chór Tactus Sonus, którym
dyryguje Marta Moneta.
5. W poniedziałek Wspólnota Przymierza Miłosierdzia zaprasza na wspólną modlitwę
uwielbienia oraz na konferencje formacyjną na godz. 18.45 do salki na 1p.
6. We wtorek o godzinie 19 zapraszamy na spotkanie kręgu biblijnego w salkach na
plebanii.
7. Nasza parafia pragnie włączyć się w ogólnopolską nowennę w intencji naszej Ojczyzny.
Od 22 do 30 listopada o godzinie 17.45 będziemy modlić się litanią do świętego
Andrzeja Boboli prosząc o opiekę i błogosławieństwo dla Polski. Zachęcamy do
wspólnej modlitwy.
8. W środę o 16.30 w domu parafialnym spotkanie formacyjne dla kandydatów do
bierzmowania klas VII.
9. W czwartek – spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. VI o godz. 17.00
w salce na 1.p.
10. W sobotę, 27 listopada o godz. 17.00 w kościele katedralnym w Świdnicy będą
odprawione uroczyste Pierwsze Nieszpory I Niedzieli Adwentu na rozpoczęcie nowego
roku liturgicznego z obrzędem błogosławieństwa wieńca adwentowego i świec.
Celebracji będzie przewodniczyć J. E. Biskup Świdnicki Marek Mendyk. Zapraszamy
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duchowieństwo, osoby konsekrowane, wspólnoty i grupy duszpasterskie oraz
wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin.
11. Osoby, które zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zapraszamy na
pierwsze 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.
12. W sobotę 27 listopada, o godz. 11. 00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy
ul. Franciszkańskiej w Świdnicy odbędzie się spotkanie autorskie z Panią Redaktor
Magdaleną Wolińską-Riedi, korespondentką Telewizji Polskiej z Watykanu, autorką
książek związanych z Watykanem. Wstęp na spotkanie wolny.
13. W niedzielę 5 grudnia o 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.
14. 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
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.

