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1. Jutro w poniedziałek, 20 czerwca Wspólnota Przymierze Miłosierdzia zaprasza na 

godziną adorację  Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się o 19.45 

2. We wtorek o godzinie 19.00 w salkach domu parafialnego zapraszamy na spotkanie 

kręgu biblijnego. 

3. We środę o godzinie 16.30 w salkach domu parafialnego spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania z klas 7.  

4. W czwartek, 23 czerwca, przypada Dzień Ojca. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18 

w intencji ojców. Będziemy żyjącym wypraszać obfitość Bożego błogosławieństwa, a 

dla zmarłych – wieczną nagrodę.  

5. W piątek, 24 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji 

uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Tego dnia w 

katedrze o godz. 10 bp Adam Bałabuch udzieli święceń diakonatu 4 alumnom naszego 

seminarium. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.00 

6. Nabożeństwo czerwcowe codziennie o godz. 17.30. Do czwartku włącznie jest 

połączone z procesją eucharystyczną.  

7. W sobotę, przypada liturgiczna uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Ze 

względu na przypadającą w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa została 

ona przeniesiona na dzień 25 czerwca. 

8. 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.    

9. W sobotę 25 VI organizowana jest pielgrzymka mężczyzn do diecezjalnego 

Sanktuarium św. Józefa w Bolesławowie k. Stronia Śląskiego. Chętnych do udziału w 

pielgrzymce mężów, ojców, dziadków, wdowców, kawalerów, młodzieńców 

zapraszamy do zapisywania się w Wydziale Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej. 

Koszt przejazdu" 30 zł. 

10. W niedzielę 26 VI o godz.19.00 w kinie Cinema 3D w Galerii Świdnickiej odbędzie się 

specjalny pokaz filmu "Nakręcony tata". Komedia rodzinna jest inspiracją do 

rodzinnego spełnienia i dobrą okazją na świętowanie Dnia Ojca. Wejściówki w cenie 20 

zł do nabycia w zakrystii i księgarni diecezjalnej. 

11. Dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców zapraszamy na Mszą Świętą w przyszłą 

niedzielę na godz. 11.30, w czasie której będziemy w sposób szczególny dziękować za 

trud całorocznej pracy i prosić o Bożą opiekę na czas wakacji. 

12. Już dziś zapraszamy na konferencję naukową podsumowującą projekt "Konserwacja, 

renowacja i digitalizacja barokowego wnętrza gotyckiej Katedry Świdnickiej". 

Konferencja odbędzie się w poniedziałek 27 czerwca w katedrze. Rozpocznie ją Msza 
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św. o godz. 12. Wydarzenie potrwa do godz. 15. Gościem specjalnym będzie Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. 

13. Od 2 do 9 lipca w naszej parafii będziemy przeżywać peregrynacje obrazu Matki Bożej 

Łaskawej Strażniczki Polski. To jej wstawiennictwo pomogło wojskom Polskim pokonać 

armię czerwoną w 1920 r. Peregrynacja jest szczególnym czasem łaski kiedy możemy 

doświadczyć mocy wiary i skuteczności modlitwy. Peregrynacja z udział księdza biskupa 

Marka Mendyka rozpocznie się 2 lipca o godzinie 16 przy pomniku sw. Jana Pawła II. 

Szczegółowy program jest wywieszony na plakatach oraz ulotkach które możemy zabrać 

przy wyjściu z kościoła. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji peregrynacji oraz jej 

owoców. 

14. W czasie peregrynacji w niedzielę 3 lipca w naszej katedrze zapraszamy na koncert  

Pawła Dudzika. Wstęp wolny 

15. W kaplicy górskiej na szczycie Wielkiej Sowy w każdą niedzielę o godz.15.00, od 

czerwca do września sprawowana jest Msza św.  

16. W dniach 9-16 X organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Włoch. W programie 

m.in. Padwa, Rzym, Neapol (grób ks. Dolindo), San Giovani Rotondo (Ojciec Pio). Koszt: 

250 euro i 700 zł. Szczegóły i zapisy w Wydziale Duszpasterskim Świdnickiej Kurii 

Biskupiej. 

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

z kościoła można nabyć Niedzielę i Gościa Niedzielnego. 

18.  Na czas nowego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask. 

 

 


