XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 09 WRZEŚNIA 2018 r.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna VIII Tydzień Wychowania pt. „W poszukiwaniu drogi”
nawiązując do XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.
2. Dzisiaj po Mszy o godzinie 13:30 odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
3. Dzisiaj po każdej Mszy św. w poczekalni kancelarii parafialnej trwa dyżur Towarzystwa Przyjaciół
Wyższego Seminarium Duchownego umożliwiając swoim członkom i sympatykom złożenie
zadeklarowanych ofiar pieniężnych.
4. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy wspominać: w środę (12.09) Najświętszego Imienia
Maryi; w piątek (14.09) Podwyższenie Krzyża Świętego; w sobotę (15.09) MB Bolesnej.
5. Informujemy, że biblioteka parafialna czynna jest w każdy poniedziałek i wtorek od 16:00
do 18:00, natomiast Poradnia czynna w Poniedziałki od 18:00 do 19:00.
6. We wtorek (11.09) zapraszamy Rodziców dzieci klas III Szkoły Podstawowej, które przygotowują się
do I Komunii Świętej, na spotkanie po Mszy Św. wieczornej.
7. W środę (12.09) zapraszamy na próbę naszego chóru parafialnego na godzinę 19:30.
8. W czwartek (13.09) po wieczornej Mszy Św. odbędzie się spotkanie parafialnego zespołu Caritas.
Natomiast o godzinie 21:00 rozpocznie się nabożeństwo Fatimskie. Na zakończenie nabożeństwa
odbędzie się procesja z figurą MB wokół kościoła.
9. W piątek (14.09) o godzinie 17:00 odbędzie się powakacyjne zebranie ministrantów. Serdecznie
zapraszamy ministrantów, lektorów i ceremoniarzy. Rozpoczynamy również nabór do grona
ministrantów. Spotkanie dla kandydatów w piątek o godzinie 17:30.
10. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na pielgrzymkę do Wałbrzycha na odpust ku czci
MB Bolesnej 15.09. Wyjazd o godzinie 16:30 z parkingu przy kościele. Koszt wyjazdu 10 zł. Zapisy u
pani Marii Jezierskiej po Mszach porannych.
11. Dzisiaj o godz. 19.00 w ramach inicjatywy Apostołowie Niepodległości w sali teatralnej ŚOK w
Rynku p. Joanna Jurgała-Jureczka przybliży sylwetkę p. Zofii Kossak- Szczuckiej, polskiej
powieściopisarki (powieść m.in. Krzyżowcy, Błogosławiona wina) Po prelekcji odbędzie się pokaz
filmu fabularnego „Wyklęty” nawiązujący do historii ostatniego żołnierza niezłomnego – Józefa
Franczaka, ps. „Lalek” .Wejściówki w cenie 10 zł są dostępne w zakrystii oraz w Księgarni
diecezjalnej przy katedrze.
12. W dniach od 5 do 7 X br. w Świdnicy odbędzie się VIII Ogólnopolski Kongres Małżeństw. Wzorem
lat ubiegłych organizatorzy wydarzenia zwracają się z gorącą prośbą do Świdniczan o przyjęcie na
czas trwania Kongresu małżonków w gościnne progi swoich domów. Chętnych gospodarzy prosimy o
przekazanie danych w zakrystii. Wśród zgłaszających się gospodarzy będzie rozlosowany voucher na
weekend we dwoje w jednym z hoteli Kotliny Kłodzkiej.
13. Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej organizuje w sobotę 29 IX wyjazd
pielgrzymkowo-turystyczny do Drezna. Po drodze przewidziana jest Msza Św.
w miejscu cudu eucharystycznego w Legnicy. Koszt wyjazdu 90 zł. Szczegółowe informacje i zapisy
w Wydziale Duszpasterskim Kurii.
14. Szanowni Państwo, czcigodni Parafianie. Chciałem zaprosić Państwa w dniu dzisiejszym po

wieczornej Mszy św. na projekcję filmu dokumentalnego zatytułowanego „ Europa Środkowa idzie na
wolność”. Film powstał w 2012 roku i trwa niespełna 55 minut. Polecam go Państwu między innymi
dlatego, że film dotyczy istotnych spraw Polski, Węgier i wtedy jeszcze Czechosłowacji a ku naszemu
zaskoczeniu przewija się w nim kilkukrotnie wątek naszego miasta. Tematem wiodącym jest
wyprowadzanie wojsk radzieckich z wymienionych wcześniej krajów. Dla młodszych widzów będzie
to spotkanie z historią lat 90-tych a dla starszych wspomnienia z czasów nie tak bardzo odległych a
jakże dotkliwych. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do sali widowiskowej na II piętrze Domu
Parafialnego – wstęp oczywiście wolny.

