OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
22 maja 2022 A. D.
1. W tym tygodniu będziemy przeżywać kwartalne Dni modlitw o urodzaje. Procesje

połączone z modlitwami błagalnymi w poniedziałek i wtorek o 6.30 oraz w środę o 18.,
2. Jutro po Mszy św. o godz. 18.00 Wspólnota Miłosierdzia Bożego zaprasza na spotkanie
formacyjne o godz. 18.45 do salki parafialnej na 1 p.
3. Próby liturgiczne dla dzieci klas trzecich przed pierwszą komunią świętą w
poniedziałek i czwartek o 16:00. Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych i ich
rodziców w sobotę o godz. 10.
4. We wtorek o godzinie 19 zapraszamy na spotkanie kręgu biblijnego w salkach na
plebanii.
5. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania klas 7 w środę o 16.30 w salce na plebanii.
6. W sobotę (28 maja) w sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie odbędzie
się diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa
Tysiąclecia. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.00. Zachęcamy do indywidualnego
pielgrzymowania.
7. W przyszłą niedzielę w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w naszej parafii 61
dzieci przystąpi do I Komunii świętej. Uroczysta Msza św., będzie celebrowana o
godzinie 11.30. Również w przyszłą niedzielę o godz. 14.00 sprzed pomnika św. Jana
Pawła II wyruszy Marsz dla życia i Rodziny, który przejdzie ulicami miasta do
Sanktuarium św. Józefa. Zachęcamy do licznego uczestnictwa.
8. 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.
9. 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.
10. Rocznica Pierwszej Komunii Św. odbędzie się w niedzielę 5 czerwca o godz. 11.30.
Spotkanie organizacyjne w poniedziałek 30 maja w kościele o godz. 16.00
11. Pielgrzymka dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców do Sanktuarium MB
Fatimskiej w Polanicy Zdroju odbędzie się w sobotę 11 czerwca. Zapisy w zakrystii
u ks. Mirosława.
12. 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.
13. Zachęcamy do nabywania i czytelnictwa prasy katolickiej. W zakrystii i przy wyjściu
z kościoła można nabyć Niedzielę i Gościa Niedzielnego.
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14. Na czas nowego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask.

