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1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy, jako Niedzielę Dobrego Pasterza. Niedziela ta

rozpoczyna w całym Kościele Powszechnym Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i
Zakonne. Wszystkich wiernych zachęcamy do modlitwy w intencji powołań.
2. Dziś także w naszej parafii przeżywamy wizytację kanoniczną, którą przeprowadza bp
Marek Mendyk – Biskup Świdnicki. Dziś jeszcze o godz. 10. młodzież naszej parafii
przyjmie sakrament bierzmowania, a o godz. 15. biskup spotka się w kościele ze
wspólnotami naszej parafii.
3. Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski, naszej diecezji i współpatrona kościoła katedralnego.
Uroczystość ta przeniesiona jest z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę
wielkanocną. Msza święta odpustowa pod przewodnictwem bp Marka Mendyka
bikupa świdnickiego odbędzie się o godz. 18. Wszystkich serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
4. Jutro po Mszy św. odpustowej Wspólnota Miłosierdzia Bożego zaprasza na spotkanie
modlitewno-formacyjne do salki w domu parafialnym.
5. Spotkanie kręgu biblijnego we wtorek o 19 w salkach domu parafialnego
6. W czwartek spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas VI o godz. 17.00 w salce
na 1p. domu parafialnego
7. W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia
przypada także 39. rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II, a także 5. rocznica
koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej "Uzdrowienia chorych". Mszy św. o godz. 18.
oraz nabożeństwo poprowadzi bp Adam Bałabuch. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
8. W dniach od 13 do 18 V będą trwały w Świdnicy - Dni Papieskie. Zachęcamy do
zapoznania się na stronie diecezji i naszej parafii z przygotowaną ofertą kultuarlnosportowo-religiljną poświęconą Patronowi naszego miasta.
9. W sobotę 14 maja w ramach Dni Papieskich o godz. 19. odbędzie się koncert
"Modlitwa do Bogarodzicy” - utwory chóralne w wykonaniu chóru „Tactus Sonus” pod
dyrekcją Marty Monety oraz utwory organowe w wykonaniu Jakuba Monety.
10. W przyszłą niedzielę 15 maja o godz. 12. w Bibliotece Miejskiej odbędzie się spotkanie
poświęcone twórczości św. Jana Pawła II, a o godz. 14. w Parku Centralnym rozpocznie
się Piknik Rodzinny zatytułowany "Jan Paweł II - Patronem sportowców" w czasie
którego m.in: o godz. 15. rozpocznie się III Bieg Papieski. Ponadto przewidziano wiele
innych atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Serdecznie zapraszamy.
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11. Nabożeństwa majowe sprawujemy codziennie o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy,

zwłaszcza dzieci i młodzież, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo
Matki Bożej w naszych codziennych potrzebach.
12. Bardzo dziękujemy za wszystkie dary serca przekazane dzieciom z Ukrainy
przebywającym na terenie zakładu poprawczego. W dalszym ciągu do zakrystii można
przynosić środki higieny osobistej oraz środki czystości.
13. Informacja z Komendy Powiatowej Policji. W związku z nasilającymi się na terenie
miasta Świdnica oszustwami na tzw. policjanta lub prokuratora, polegających na
wyłudzaniu pieniędzy od osób starszych, informujemy, że Policjanci nigdy nie proszą o
przekazanie gotówki, czy też udział w "tajnych akcjach"! Prosimy o zachowanie
czujności.
14. Zapraszamy narzeczonych oraz pary chcące bliżej się poznać na „Wieczory dla
zakochanych” jest to 9 spotkań prowadzoną metodą dialogową. Spotkania będą
odbywać się w każdy wtorek o godz. 19.00 na salce domu parafialnego począwszy od
10.05.2022r. Koszt całego cyklu to 100 zł od osoby, płatne na pierwszym spotkaniu.
Uczestnicy będą mogli uzyskań zaświadczenie o udziale w naukach przedmałżeńskich
wymaganym przy zawieraniu sakramentu małżeństwa. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
15. Zachęcamy do nabywania i czytelnictwa prasy katolickiej. W zakrystii i przy wyjściu
z kościoła można nabyć Niedzielę i Gościa Niedzielnego.
16. Na czas nowego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask.

