
4. NIEDZIELA ZWYKŁA, 30 STYCZNIA 2022 R. 

1. Dziś w całym Kościele obchodzimy 69. Światowy Dzień Trędowatych. Naszą modlitwą 

ogarnijmy osoby, które dotknęła ta choroba. Dzisiaj przypada także rocznica 

poświęcenia naszej katedry. Można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami 

nawiedzając katedrę i odmawiając „Wierzę” i „Chwała” Dzisiejsza taca przeznaczona jest 

na remont naszej świdnickiej katedry. 

2. W tym tygodniu będziemy przeżywać: 

➢ W poniedziałek 31 stycznia wspomnienie Św. Jana Bosko. W tym dniu przypada  

13 rocznica święceń biskupich bp. Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego. 

Pasterza diecezji polecamy modlitwie wszystkich diecezjan upraszając Księdzu 

Biskupowi Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, Królowej Apostołów 

w dziele prowadzenia wspólnoty kościoła świdnickiego. 

➢ We wtorek 01 lutego po Mszy wieczornej zapraszamy na spotkanie Apostolstwo 

Dobrej Śmierci. 

➢ W środę 02 lutego w Kościele będziemy obchodzić Święto Ofiarowania 

Pańskiego oraz 26. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Święte  

w naszej parafii będą odprawiane o godzinie 7:00, 9:00, 17:00 i 18:00 (Nowenna). 

Na każdej Mszy zostaną pobłogosławione gromnice. Zapraszamy dzieci, które 

przygotowują się do I Komunii Świętej na godzinę 17:00, wtedy zostaną 

pobłogosławione świece. W tym dniu taca przeznaczona jest na zakony 

klauzurowe w naszej diecezji. 

➢ W czwartek 03 lutego przypada I Czwartek miesiąca. Na Mszy wieczornej 

będziemy modlić się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne oraz misyjne 

a także za członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium 

Duchownego naszej diecezji. Po Mszy Św. w poczekalni kancelarii parafialnej 

będzie można złożyć zadeklarowane ofiary pieniężne. Jest to także wspomnienie 

św. Błażeja- patrona chorób gardła. Po Mszach odbędzie się błogosławieństwo 

świec i wiernych ku czci św. Błażeja. 

➢ W piątek 04 lutego przypada I Piątek miesiąca. Spowiedź na porannej Mszy 

świętej oraz od godziny 17:30 dla dzieci i młodzieży i od 18:00 spowiedź dla 

dorosłych. Po Mszy wieczornej będzie wystawiony NS do godziny 21:00.  

Od godziny 20:00 modlitwę poprowadzą Nadzwyczajni Szafarze Komunii 

Świętej. 

➢ W sobotę 05 lutego przypada I Sobota miesiąca. Jest to także wspomnienie  

św. Agaty. Na porannej Mszy Świętej pobłogosławimy wodę i chleb. Ksiądz 

Krzysztof i ksiądz Sebastian odwiedzą swoich chorych z wizytą sakramentalną. 

Ksiądz Artur odwiedzi chorych 12 lutego. 

3. Przyszła Niedziela to I Niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic Różańca po Mszy o godzinie 

12:30, a po niej Adoracja NS do godziny 17:15 zakończona wspólnym Różańcem.  

4. Za tydzień 06 stycznia odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby jadłodajni Caritas.   

5. Dziękujemy wszystkim Rodzinom, które uczestniczyły we Mszach Św. Kolędowych.  

W sumie kapłani odwiedzili 449 Rodzin i ok 440 Rodzin uczestniczyło w Mszach 

Świętych kolędowych.   

6. Polecamy prasę katolicką Niedzielę i Gościa Niedzielnego, dla dzieci polecamy małego 

gościa niedzielnego. 

Ks. Rafał KOZŁOWSKI, proboszcz 

 


