OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
15 maja 2022 A. D.
1. W dniach od 13 do 18 V trwają w Świdnicy - Dni Papieskie. Zachęcamy do zapoznania

się na stronie diecezji i naszej parafii a także na plakacie przy wyjściu z kościoła z
przygotowaną ofertą kulturalno-sportowo-religiljną poświęconą Patronowi naszego
miasta.
2. Dziś w 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.
3. Jutro po Mszy św. o godz. 18.00 Wspólnota Miłosierdzia Bożego zaprasza na spotkanie
na adoracje Najświętszego Sakramentu od 18.45 – 19.45
4. Próby liturgiczne dla dzieci klas trzecich przed pierwszą komunią świętą
w poniedziałek i czwartek o 16:00
5. W poniedziałek w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w godz. 8-18 będzie trwało
Jerycho Modlitewne z udziałem wspólnot parafialnych naszego miasta. Nasza parafia
będzie pełniła swój modlitewny dyżur w godz. 10.00-11.00. Zachęcamy do wspólnej
modlitwy różańcowej.
6. We wtorek o od g. 10-18 w kościele pw. św. Józefa będzie trwała lektura Ewangelii w
wykonaniu delegatów poszczególnych parafii Świdnicy. Nasza wspólnota parafialna
będzie czytała i słuchała Słowa Bożego w godz. 13.00 - 14.00. Zachęcamy do wspólnego
spotkania ze słowem Bożym.
7. We wtorek o godzinie 19 zapraszamy na spotkanie kręgu biblijnego w salkach na
plebanii.
8. W środę przypada rocznica urodzin św. Jana Pawła II, PATRONA Świdnicy. Z tej okazji
o godz. 11.00 w sali teatralnej ŚOK w Rynku odbędą się okolicznościowe występy
dzieci i młodzieży a także rozstrzygnięcie konkursów organizowanych przez MDK. O
godz. 18.00/18.30 we wszystkich parafiach Świdnicy będzie sprawowana Msza św. w
intencji Świdniczan za przyczyną św. Jana Pawła. W katedrze Mszy św. o godz.18.00
będzie przewodniczył bp Marek.
9. Wszystkich ŚWIDNICZAN ZAPRASZAMY W ŚRODĘ 18 V NA GODZ. 20.00 POD POMNIK
ŚW. JANA PAWŁA, gdzie odbędzie się okolicznościowe nabożeństwo z udziałem
zespołu muzycznego. Niech osoba i orędownictwo św. Jana pawła II, patrona świdnicy,
mobilizuje nas do świadectwa naszej wiary i licznego udziału
10. We środę po mszy świętej o godzinie 18.00 w naszej katedrze zostanie otwarta
wystawa prac plastycznych poświęconych świętemu Janowi Pawłowi II. Prace zostały
wykonane przez więźniów z całej Polski. Będzie je można oglądać w katedrze w kaplicy
świętego Józefa do 31 maja.
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11. W piątek o godzinie 17.00 spotkanie formacyjne żywego różańca salkach na plebanii.
12. W sobotę o godz. 10.00 odbędzie się Uroczysta Msza św. z udzieleniem Sakramentu

Kapłaństwa, której przewodniczyć będzie ks. bp Marek Mendyk. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy. TEGO DNIA KANCELARIA BĘDZIE NIECZYNNA w sprawach pilnych
prosimy o kontakt telefoniczny.
13. W niedzielę 22 V o godz. 10.00 w katedrze Mszę św. w intencji zamordowanego śp.
Rotmistrza Witolda Pileckiego będzie sprawował bp Ignacy Dec. Po Mszy św. z udziałem
Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Orkiestry Wojskowej nastąpi III Świdnicki
Marsz Pamięci Rotmistrza Pileckiego, który zakończy się na pl.św. Małgorzaty pod
Pomnikiem Katyńskim.
14. 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.
15. 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.
16. 12 czerwca, w niedzielę odbędzie się pielgrzymko-wycieczka do Drezna ze zwiedzaniem
starówki i Legnicy, z nawiedzeniem miejsca cudu eucharystycznego. Koszt: 100 zł. Zapisy
w Wydziale Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej..
17. 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.
18. Zachęcamy do nabywania i czytelnictwa prasy katolickiej. W zakrystii i przy wyjściu
z kościoła można nabyć Niedzielę i Gościa Niedzielnego.
19. Na czas nowego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask.

