
29 NIEDZIELA ZWYKŁA, 18 PAŹDZIERNIKA 2020 r. 

 

1. Dzisiejsza niedziela jest Światowym Dniem Misyjnym rozpoczynającym tydzień 

modlitw w intencji misji i misjonarzy. Obchodzimy go pod hasłem: „Oto Ja, poślij mnie”. 

Polecajmy wszystkich misjonarzy, którzy pracują w różnych zakątkach świata,  

aby z odwagą głosili światu orędzie Zbawienia. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na 

potrzeby misji.  

2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. W tygodniu o godzinie 18:00, w środę na 

nowennie do MB Nieustającej Pomocy, a w niedzielę o godzinie 17:15. Nabożeństwo dla 

dzieci w poniedziałek o godzinie 17:00. 

3. Dzisiaj po Mszy Św. o godzinie 11:00 odbędzie się katecheza dla Rodziców dzieci, które 

przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej. 

4. W tym tygodniu będziemy przeżywać: 

 W poniedziałek 19 października wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 

męczennika. 

 We wtorek 20 października wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera.  

Po Koronce do Bożego Miłosierdzia Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na 

Adorację NS. 

 W Czwartek 22 października Uroczystość św. Jana Pawła II, patrona naszego 

miasta. O Godzinie 12:00 w Katedrze Świdnickiej Mszę w intencji mieszkańców 

naszego miasta będzie sprawował JE ks. bp Marek Mendyk. Po Mszy Świętej przy 

pomniku Świętego Jana Pawła II przewidziana jest okolicznościowa modlitwa. 

5. Zapraszamy wszystkich czcicieli Św. Rity na Mszę Świętą w piątek 23 października 

o godzinie 16:30 do kościoła tygodniowego. Po Mszy Św. nabożeństwo do Świętej Rity. 

Róże będzie można nabyć przed Mszą Św. w przedsionku kościoła. 

6. Zbliża się miesiąc listopad – czas modlitwy za zmarłych. Jedną z tradycyjnych form 

duchowej pomocy tym, którzy odeszli do wieczności, jest modlitwa wypominkowa.  

Na stoliku znajdują się kartki wypominkowe, na których czytelnie prosimy wypisać 

imiona zmarłych praz ulicę zamieszkania i numer bramy ofiarodawcy. Kartki te można 

składać do skarbon znajdujących się z tyłu kościoła lub w kopertach na tacę. 

7. Dziękujemy wszystkim, którzy składanymi ofiarami wsparli fundację „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”, która wspiera zdolną młodzież przyznając im stypendia. Zebrana kwota  

to 4642,83 zł. Serdeczne Bóg zapłać. 

8. Polecamy prasę katolicką: Gościa Niedzielnego i Niedzielę. 
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