
 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 01 MAJA 2022 r. 

1. Dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy 14. Tydzień Biblijny, który ma inspirować do częstszego sięgania 

po Pismo Święte. W tym roku przeżywamy ten Tydzień pod hasłem: „Posłani z darem pokoju 

Jezusa Zmartwychwstałego”. W ramach 6. Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy do 

Ewangelii według św. Łukasza, aby w jej świetle lepiej odkryć wielkość tych trzech darów jakimi są: 

pokój, posłannictwo, świadectwo. Chciejmy odkryć ich rolę w życiu Kościoła i w dziejach zbawienia 

świata. W związku z tym zachęcamy, by wychodząc ze Świątyni zabrać ze sobą przygotowane kartki 

z siglami biblijnymi, w domu odszukać wskazane fragmenty, odczytać je i choć chwilę nad nimi się 

zastanowić. 

2. Dzisiaj rozpoczyna się miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, dlatego 
zapraszamy na Nabożeństwa Majowe: w dni powszednie na zakończenie Mszy wieczornej (podczas 
Mszy w ramach kazania będzie tzw. czytanka majowa), w środę na nowennie do MB Nieustającej 
Pomocy; w niedziele o godzinie 17:15. 

3. Dzisiaj przypada I Niedziela Miesiąca. Po Mszy Świętej o godzinie 12:30 zmiana tajemnic Żywego 

Różańca. Po zmianie rozpocznie się Adoracja NS, która potrwa do godziny 17:15 zakończona 

nabożeństwem majowym. Koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00. 

4. W tym tygodniu będziemy przeżywać: 

• We wtorek 3 maja, będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski, w naszej Parafii obchodzić będziemy Odpust Parafialny. Msze Święte będą 
odprawiane w porządku niedzielnym: o godzinie 7:30, 9:30, 11:00, 12:30 i 18:00.  
O godzinie 12:30 odprawiona zostanie Uroczysta Suma Odpustowa w intencji naszej Parafii 
oraz całej Ojczyzny. Mszy odpustowej będzie przewodniczył ks. Biskup Adam Bałabuch.  
O godzinie 15:30 rozpocznie się festyn parafialny. Przygotowanych jest wiele atrakcji. Wystąpi 
pani Marzena Kipiel- Sztuka znana aktorka z serialu Świat według Kiepskich odtwórczyni roli 
Haliny Kiepskiej. Po występie będzie można prosić o pamiątkowe zdjęcie i autograf. 
Szczegóły można znaleźć na plakatach. Prosimy o przynoszenie fantów na loterie fantową, 
które można składać do koszy w Kościele. Zwracamy się także z prośbą o upieczenie ciast na 
festyn, które będzie można przynieść w dniu festynu, od godziny 9:00 do 12:00 na starą 
plebanię. 

• We wtorek 3 maja o godz. 8.00 wyruszy z katedry do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady 
w Sulistrowiczkach piesza pielgrzymka. Na trasie pielgrzymki wynoszącej ok. 18 km będzie 
można zapisać się na powrót autobusem do Świdnicy. Zakończenie pielgrzymki  
ok. godz.16.00. Zapraszamy do udziału we wspólnym wędrowaniu. 

• W czwartek 05 maja przypada I Czwartek miesiąca. W tym dniu będziemy modlić się  
o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne oraz misyjne, a także za członków 
Towarzystwa Przyjaciół Seminarium naszej diecezji. Po Mszy Św. w czwartek oraz po każdej 
Mszy świętej w przyszłą niedzielę w poczekalni kancelarii parafialnej będzie można złożyć 
zadeklarowane ofiary pieniężne. 

• W piątek 06 maja przypada I piątek miesiąca. Spowiedź na porannej Mszy Świętej oraz od 
godziny 17:30 dla dzieci, a od godziny 18:00 dla młodzieży i dorosłych. Po Mszy Świętej 
wieczornej rozpocznie się Adoracja NS, która potrwa do godziny 21:00 zakończona 
wspólnym Apelem. Od godziny 20:00 Adoracje poprowadzi Wspólnota Żywego Różańca. 

• W sobotę 07 maja przypada I Sobota miesiąca. Księża odwiedzą swoich chorych z wizytą 

sakramentalną. 

5. Wojownicy Maryi zapraszają wszystkich chętnych i odważnych mężczyzn do udziału w Męskim 
Różańcu w sobotę 7 maja. Przez wspólną modlitwę chcemy wynagradzać za grzechy w naszych 
rodzinach i prosić o opiekę nad nami i naszymi bliskimi. Męski Różaniec rozpoczyna się w katedrze 
świdnickiej w każdą pierwszą sobotę miesiąca. W programie od godziny 11.30-adoracja 
Najświętszego Sakramentu po niej 12.00- msza święta w katedrze, o 12.45- męska procesja 
różańcowa z katedry do rynku Ok. 14.00- zakończenie przy pomniku świętego Jana Pawła II. 



 
 
 
 
6. Na placu św. Jana Pawła II przy katedrze przez cały maj można zapoznać się z wystawą plenerową 

"Urodziłem się w Wadowicach" wypożyczoną z Muzeum "Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana 
Pawła II" w Wadowicach. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy poświęconej Patronowi naszego 
miasta. 

7. Z tydzień w Niedziele będziemy przeżywać Niedziele Dobrego Pasterza, która to rozpoczyna 
Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. W tym dniu zbiórka do puszek na nasze 
Świdnickie Seminarium Duchowne. 

8. W przyszłą Niedzielę o godzinie 9:30 zostanie odprawiona Msza Święta za śp. Romana PASYKA  
w 20. Rocznicę tragicznej śmierci. 

9. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w tygodniki katolickie: Gościa Niedzielnego  
i Niedziele. 

 

Ks. Rafał Kozłowski,           
Proboszcz 


