Ogłoszenia duszpasterskie na
IX niedzielę w ciągu roku
3 czerwca 2018
1. Dzisiaj w Polsce przeżywamy XI Święto Dziękczynienia. Po Mszy Św. zbierane są ofiary do puszek na
dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Dziś zmiana tajemnic Różańca Świętego po
Mszy o godz. 12.30 i adoracja Najświętszego Sakramentu do nabożeństwa czerwcowego o g. 17.15 wraz
z procesją eucharystyczną.
2. Zachęcamy do udziału w Nabożeństwie Czerwcowym, które w dni powszednie będzie sprawowane po
wieczornej Mszy św. około godz.: 19:00 a w niedzielę o godz.: 17.15.
3. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Codziennie po wieczornej Mszy św. i nabożeństwie odbędzie się procesja
z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni.
4. W ramach XIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Świdnickiej w najbliższą środę, 6 czerwca po
Mszy św. i procesji eucharystycznej w naszym kościele będzie wykład Ks. Prof. PWT we Wrocławiu dra hab.
Jana Klinkowskiego pt: „Duch Św. źródłem życia”
5. W czwartek uroczyste zakończenie oktawy, na które zapraszamy. Po Mszy św. procesja do czterech ołtarzy
ustawionych wokół kościoła. Po procesji poświęcenie wianków przygotowanych przez Rodzinę Różańcową.
Bardzo prosimy, aby we wtorek przynosić na starą plebanię kwiaty i zioła, z których panie z różańca
przygotują wianki. Zapraszamy też wszystkich chętnych do pomocy we wtorek od godz. 9.00. Ofiary
składane z tej racji przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem naszej parafii.
W I czwartek miesiąca, w sposób szczególny modlimy się o święte powołania kapłańskie i zakonne oraz za
członków oraz sympatyków Towarzystwa Przyjaciół WSD w Świdnicy. Po procesji kończącej oktawę
Bożego Ciała w poczekalni kancelarii parafialnej będzie można złożyć zadeklarowane ofiary pieniężne.
6. W tym tygodniu obchodzimy w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę
Uroczystość Niepokalanego Serca NMP.
7. Dzisiaj w katedrze świdnickiej o godz. 19.00 w okolicznościowy „Wieczór Świdnicki” z muzyką
sakralną wybitnego polskiego kompozytora epoki baroku – księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.
W programie "Completorium" w wykonaniu zespołu muzyki dawnej pod dyr. prof. Marty Kierskiej-Witczak.
Koncert odbywa się w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości. Wstęp na koncert wolny.
8. WSD w Świdnicy zaprasza na wykład prof. Jacka Wojtysiaka –Czy w obliczu cierpienia można Boga
nazwać Dobrym Ojcem? w ramach programu „Drogami Wiary i Rozumu”, w poniedziałek 4 czerwca,
o g. 17,00.
9. Od niedzieli 3 VI do końca września w każdą niedzielę o godz. 15.00 w górskiej kaplicy na szczycie
Wielkiej Sowy będzie sprawowana Msza św.
10. W sobotę, 9 VI planowana jest pielgrzymka dzieci komunijnych do Częstochowy. Wyjazd o g. 5.30.
11. W przyszłą niedzielę (II m-ca) po każdej Mszy Św. w poczekalni kancelarii parafialnej będzie trwał dyżur
członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego umożliwiając swoim członkom
złożenie zadeklarowanych ofiar pieniężnych.
12. W niedzielę 17 VI o godz. 19.00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury w Rynku odbędzie pokaz
filmu fabularnego pt. ”Ignacy Loyola”. Wejściówki na film w cenie 10 zł dostępne są w zakrystii.
13. Przy wyjściu ze świątyni można nabyć prasę katolicką : Niedzielę i Gościa Niedzielnego. W Gościu
Niedzielnym znajdziemy prezentowane sylwetki 6 nowych księży wyświęconych w naszej katedrze tydzień
temu.
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