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1. Koronka do Bożego Miłosierdzia odprawiana jest codziennie o godzinie 15:00.
2. W tym tygodniu przypada: w czwartek – wspomnienie św. Ambrożego, w piątek – Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
3. Dzisiaj przypada I Niedziela Miesiąca: po Mszy Świętej o godzinie 12:30 będzie zmiana tajemnic Żywego
Różańca, następnie rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończy się o godzinie 17:15
Nabożeństwem Różańcowym.
4. W Kościele rozpoczyna się dzisiaj Adwent – czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Jedną z form
przygotowania jest udział w Mszach Świętych Roratnich, które będą odprawiane w naszej Świątyni Parafialnej
w dni powszednie o godzinie 17:00, w soboty o godzinie 7:00. Prosimy zwrócić uwagę na zmianę godziny
odprawiania wieczornej Mszy Świętej.
5. Spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci będzie w środę po wieczornej Mszy Świętej.
6. Zebranie Akcji Katolickiej będzie również w środę po wieczornej Mszy Świętej.
7. W każdą środę Adwentu w Poradni Życia Rodzinnego przy ul. Budowlanej 6 o godzinie 19.30 prowadzona
będzie modlitwa Nieszporami połączona z rozważaniem Bożego słowa.
8. W tym tygodniu przypada I Czwartek Miesiąca: będziemy modlić się za liczne i święte powołania kapłańskie,
zakonne oraz misyjne a także za członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego naszej
diecezji. Po Mszy Świętej Roratniej w czwartek oraz po każdej Mszy Świętej w przyszłą niedzielę w poczekalni
kancelarii parafialnej będzie można złożyć zadeklarowane ofiary pieniężne.
9. Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VI i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum odbędzie
się w czwartek o godzinie 16:30.
10. Msze Świętej w piątek – w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – będą odprawiane o godzinie 7:00,
9:00, 17:00 i 18:30. Na Mszy Świętej o godzinie 17:00 zostaną poświęcone medaliki dla dzieci
pierwszokomunijnych. Zapraszamy także w piątek na tzw. Godzinę Łaski od godziny 12:00 do 13:00.
11. Spotkania Biblijne są w piątki po wieczornej Mszy Świętej.
12. Spotkanie Zakonu Franciszkanów Świeckich będzie w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o 12:30.
13. Za tydzień w naszej Parafii będziemy świętować urodziny Księdza Infułata Kazimierza Jandziszaka na Mszy
Świętej o godzinie 12:30.
14. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii Siostry Elżbietanki z Wrocławia, które przyjadą
z kiermaszem świątecznym. Dochód ze sprzedaży ręcznie wykonanych ozdób świątecznych będzie
przeznaczony na jadłodajnię, którą siostry prowadzą, oraz na zorganizowanie wigilii i paczek świątecznych dla
biednych i bezdomnych. Za tydzień będzie także okazja, by złożyć ofiarę na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
15. Wszystkich Czcicieli Świętego Michała Archanioła oraz noszących Szkaplerz św. Michała zapraszamy na Mszę
Świętą i okolicznościowe kazanie, które wygłosi ojciec Robert Ryndak, Michalita, w poniedziałek o godzinie
17:00 oraz we wtorek o godzinie 7:30 w kościele Świętego Krzyża przy ulicy Westerplatte w Świdnicy.
16. W Agendzie Parafialnej oraz w przedsionku są dostępne wigilijne świece Caritas, duże w cenie 12 zł, małe
w cenie 5 zł. Parafialny Zespół Caritas będzie prowadził zbiórkę żywności w Biedronce w dniach 8 i 9 grudnia
(piątek i sobota) od godziny 10:00 do 18:00. Z ofiarowanych darów jak co roku zostaną przygotowane paczki
dla rodzin potrzebujących wsparcia.
17. W tym tygodniu rozpoczniemy roznoszenie poświęconych opłatków do katolickich rodzin naszej Parafii.
W związku z tym prosimy osoby chętne do pomocy w roznoszeniu o zgłaszanie się w zakrystii. Jak co roku
przestrzegamy przed oszustami. Opłatki można nabyć także w Agendzie Parafialnej i w zakrystii.
18. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w Niedzielę i Gościa Niedzielnego. Adwentowy numer Głosu
Maryi z kalendarzem parafialnym na rok 2018 będzie dostępny za dwa tygodnie, w niedzielę 17 grudnia.
ks. Rafał Kozłowski, Proboszcz

