
           Ogłoszenia duszpasterskie na 
              XIV niedzielę w ciągu roku 

3 lipca  2022 
 

1. Rozpoczynają w naszej wspólnocie parafialnej posługę nowi Księża Wikariusze, których serdecznie 

witamy:              

Ks. Mateusz Hajder z 13 letnim stażem kapłańskim, po 3 letniej pracy w Niemczech w Diecezji 

Gorlitz;                            

Ks. Andrzej Franków z 10 letnim stażem kapłańskim, po 7 latach pracy w Parafii św. Andrzeja 

Boboli w Świdnicy,                     

Ks. Krystian Stasiak, w tym roku, w maju otrzymał święcenia kapłańskie.  

Życzymy Księżom błogosławieństwa i Bożej pomocy w posłudze duszpasterskiej w naszej parafii. 

 

2. Dzisiaj po Mszy św. o g. 12.30  zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Ok. g. 14.00  rozpocznie   się  

adoracja Najśw. Sakr., którą zakończymy o g. 17.15 nabożeństwem  różańcowym w int. Ojczyzny. 

Koronka do Bożego Miłosierdzia w trakcie trwania adoracji o g. 15.00. Serdecznie zapraszamy do 

modlitwy i do rodzinnych nawiedzin świątyni. 

 

3. W  I czwartek m-ca ,  modlimy się o liczne i  święte powołania kapłańskie, zakonne oraz misyjne a także w 

int. 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. 

 

4. Przez  miesiąc lipiec- Msze św. w dni powszednie,  rano o g. 7.00 i wieczorem o g. 18.30, będą odprawiane      

w kościele tygodniowym.   

 

5. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy: w środę  –  bł. Marię Teresę Ledóchowską, w piątek – 

św. Jana z Dukli. 

 

6. Trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę, która wyruszy z Katedry 

Świdnickiej 1 sierpnia 2022 r. po Mszy św. o g. 8.00. Można się zapisać w Agendzie Parafialnej w 

niedzielę po każdej Mszy św., w środę po wieczornej Mszy św.,  Koszt uczestnictwa to 150 zł. dla 

dorosłych i 120 zł. dla młodzieży.  Można się też zapisać do Gr. 7 – Duchowego Uczestnictwa. 

Można się też zapisać na wyjazd autokarem do pielgrzymów  – wyjazd 8 sierpnia i powrót 8 sierpnia – 

koszt 65 złotych. Z naszej Parafii pójdą na pielgrzymkę księża Andrzej i Mateusz, zapraszamy do 

wspólnego wędrowania. 

 

7. Grupa „EMAUS” Anonimowych Alkoholików od 13 lat spotyka się przy Kościele NMP Królowej Polski 

w Świdnicy w domu katechetycznym na I piętrze w każdy wtorek o g. 17.00. Zapraszają uczestnicy grupy. 

 

8. W dniach 9-16 X organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Włoch. W programie m.in. Padwa, Rzym, 

Neapol (grób ks. Dolindo), San Giovani Rotondo (Ojciec Pio), Wenecja. Koszt: 280 euro i 600 zł. 

Szczegóły i zapisy w Wydziale Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej. 

 

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

 

 Ks. Rafał  Kozłowski 

                                                                                                                       proboszcz 
 

 

 

 

http://www.krolowapolski.swidnica.pl/

