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1. Dziękujemy za złożone ofiary na środki transportu dla misjonarzy podczas zbiórki 

23. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa. 

2. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy:  

• w poniedziałek – Św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK 

• w czwartek  –  Św. Jana Marii Vianneya, prez.. patrona proboszczów 

• w sobotę – Święto Przemienienie Pańskie 

3. Jutro tj. poniedziałek o g. 8.00 w katedrze sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem 

bp Adama Bałabucha, po której sprzed katedry wyruszy Piesza Pielgrzymka Diecezji 

Świdnickiej na Jasną Górę. Ogarnijmy modlitwą naszych kapłanów ks. Mateusza i ks. Andrzeja 

oraz wszystkich pielgrzymów. Jest jeszcze możliwość zapisania się na wyjazd autokarem 

do pielgrzymów na zakończenie pielgrzymki – wyjazd 8 sierpnia o 6.00 rano z parkingu – koszt 

65 złotych. Wszystkich duchowych pielgrzymów z Grupy 7 zapraszamy w najbliższych dniach 

do wspólnej modlitwy w kościele. 

4. W poniedziałek 1 sierpnia przypada 78. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej 

okazji w Rynku o godz. 16.00 rozpocznie się okolicznościowy program przygotowany przez 

Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne połączony z modlitwą w intencji poległych 

Powstańców. 

5. W  I czwartek m-ca,  modlimy się o liczne i  święte powołania kapłańskie, zakonne oraz 

misyjne, a także w intencji członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium 

Duchownego naszej diecezji. Po Mszy Św. w czwartek oraz po każdej Mszy św. w przyszłą 

niedzielę ( II niedziela m-ca ) w poczekalni kancelarii parafialnej będzie można złożyć 

zadeklarowane ofiary pieniężne. 

6. W I piątek miesiąca po Mszy św. porannej i wieczornej modlitwa do Serca Pana Jezusa, 

natomiast od godz. 17.30 do Mszy Św. wieczornej okazja do spowiedzi. Po Mszy Św. adoracja 

Najświętszego Sakramentu do godz.21.00. 

7. W I sobotę miesiąca po Mszy Św. porannej modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci.  

8. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 12.30  zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Około godz. 

14.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy o godz. 17.15 

nabożeństwem  różańcowym w intencji Ojczyzny. Koronka do Bożego Miłosierdzia w trakcie 

trwania adoracji o g. 15.00. 

9. Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej organizuje w sobotę 20 VIII autokarową 

pielgrzymkę do Lichenia i Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Koszt 90 zł. Zapisy w Wydziale 

Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej od poniedziałku do piątku w g. 9.00-13.00. 

10. Przy wyjściu ze świątyni można nabyć prasę katolicką: Niedzielę i Gościa Niedzielnego 

 Ks. Rafał  Kozłowski 
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