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1. W dniu dzisiejszym o godz. 11.30 grupa dzieci przystąpi do I Komunii św. Nabożeństwo 

majowe dla tych dzieci, zostanie odprawione dziś o godz. 16.00. Przez cały tydzień dla 

dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców będzie miał miejsce Biały Tydzień, który 

zakończy się w piątek. Dzieci będą uczestniczyć w nabożeństwie majowym i Mszy św.  

o godz. 18. 

2. Dziś 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. 

3. Jutro po Mszy św. o godz. 18.00 Wspólnota Przymierze Miłosierdzia zaprasza na 

Adoracje Najświętszego Sakramentu od godz. 18.45  do 19.45 

4. We wtorek o godzinie 19 w salkach domu parafialnego zapraszamy na spotkanie 

kręgu biblijnego. 

5. W środę po mszy świętej o godzinie 18 zapraszamy na nabożeństwo do przeczystego 

serca świętego Józefa oraz na adorację najświętszego sakramentu w intencji rodzin 

naszej parafii. Modlitwa zakończy się o godzinie 20.30. zapraszamy do wspólnej 

modlitwy. 

6. W tym tygodniu przypada: 

• I CZWARTEK MIESIĄCA  

o Wspólnota Apostolstwa Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa 

zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 oraz na Msze św. 

w int. powołań kapłańskich na godz. 18.00 

o O godz. 20.00 w kościele Krzyża Św. odbędzie się godzinna adoracja Najświętszego 

Sakramentu, 

• I PIĄTEK MIESIĄCA  

o 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. 

o o 20.00 w kościele Krzyża Św. odbędzie się Droga krzyżowa. 

• I SOBOTA MIESIĄCA   

o O godz. 8.00 Nabożeństwo wynagradzające sercu Maryi w kaplicy Matki Bożej 

Świdnickiej.  

o I sobota miesiąca jest szczególnym dniem w którym pragniemy wynagradzać za grzechu 

i bluźnierstwa przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Wszystkich wiernych a w 

szczególny sposób małżeństwa i rodziny zapraszamy na RODZINNY RÓŻANIEC Z 

WOJOWNIKAMI MARYI. Modlitwę rozpoczynamy w sobotę 4 czerwca o godzinie 11.30 

od adoracji najświętszego sakramentu. Po mszy świętej o godzinie 12 z katedry 
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wyruszymy w procesji różańcowej. Modlitwa zakończy się przy pomniku świętego Jana 

Pawła 2. Zapraszamy do licznego udziału. 

o O godzinie 18.00 msza święta w intencji Osób uzależnionych i ich rodzin oraz 

apostolstwa trzeźwości. 

o O godz. 19.30 w kościele katedralnym w Świdnicy będzie celebrowana  uroczysta 

Msza św. wigilijna Niedzieli Zesłania Ducha Świętego z I nieszporami, dłuższą liturgią 

słowa i błogosławieństwem prymicyjnym. 

o Z racji I soboty miesiąca z posługą do chorych uda się ks. Mirosław, Ks. Grzegorz, 

Natomiast Ks. Paweł odwiedzi swoich chorych  11 czerwca 

7. 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 

8. Nabożeństwa majowe sprawujemy codziennie do wtorku włącznie 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. 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. 

11.  Wspólnota Honorowej Straży NSPJ wraz z ks. Grzegorzem organizuje wyjazd na 

ogólnopolskie spotkanie wspólnoty do Częstochowy na Jasną Górę. Zapraszamy do 

wspólnego wyjazdy dnia 18. 06. 2022r , koszt 70 zł. Zapisy w zakrystii. Wyjazd o 

godz.5.00 z pl. Św. Jana Pawła II  planowany powrót ok. godz.21.00 

12. Zachęcamy do oglądania wystawy prac plastycznych poświęconych świętemu Janowi 

Pawłowi 2 w kaplicy świętego Józefa. Prace zostały wykonane przez więźniów z całej 

Polski. Wystawa będzie dostępna w katedrze do 5 czerwca. 

13. Zachęcamy do nabywania i czytelnictwa prasy katolickiej. W zakrystii i przy wyjściu 

z kościoła można nabyć Niedzielę i Gościa Niedzielnego. 

14.  Na czas nowego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask. 


