
 

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 24 KWIETNIA 2022 R. 

 

1. Dzisiaj przypada Święto Miłosierdzia Bożego. Z racji przypadającego dziś święta  
za odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00 można uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami. Po Mszach Świętych, tradycyjnie jak w każde Święto Miłosierdzia 
Bożego, odbywa się zbiórka do puszek na działalność Caritas Polska.   

2. W tym tygodniu będziemy przeżywać: 

• W poniedziałek 25 kwietnia święto św. Marka Ewangelisty. Jest to dzień imienin ks. Bp. 
Marka Mendyka. W naszych modlitwach polecajmy pasterza naszej diecezji. 

• We wtorek 26 kwietnia uroczystość św. Wojciecha biskupa i męczennika. 

• W piątek 29 kwietnia zapraszamy wszystkich czcicieli Świętego Michała Archanioła na 

Mszę Świętą o godzinie 17:00 do kościoła tygodniowego. Po Mszy będzie nabożeństwo  
z odczytaniem intencji.  

• W piątek 29 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na prezentację 

fotografii Mariusza Barcickiego "25 lat remontu katedry" połączonej z wernisażem wystawy 

plenerowej REMONT KATEDRY ŚWIDNICKIEJ 1997-2022. Prezentacja fotografii 

rozpocznie się o godz. 17.00 w Sali Cysterskiej, przy ul. Franciszkańska 18 , a o godz. 18:00 

wernisaż wystawy na Skwerze z dzikami. 

3. We wtorek i środę odbędzie się katecheza parafialna dla dzieci z klasy III: 

• Wtorek 26 kwietnia o godzinie 16:45 klasa 3b SP nr 2 i klasa 3 b SP nr 4 grupa I, o godzinie 
17:30 klasa 3 c SP nr 2 i klasa 3 c SP nr 4 grupa I 

• W środę 27 kwietnia o godzinie 16:45 klasa 3 a SP nr 4 i klasa 3 b SP nr 4 grupa II,  
o godzinie 17:30 klasa 3 a SP nr 2 i klasa 3c SP nr 4b grupa II  

4. Od przyszłej Niedzieli 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. 

5. Za tydzień 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.  

6. 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.  

7. Zapraszamy wszystkich parafian na festyn rodzinny, który odbędzie się 03 maja br. Od godziny 
15:30. Przygotowanych jest wiele atrakcji. Szczegóły 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. 

8. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Krakowa, Zakopanego, Kalwarii Zebrzydowskiej, 
która odbędzie się od 11 do 13 czerwca. Zapisy można dokonać u ks. Krzysztofa. 

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

Ks. Rafał Kozłowski,           
Proboszcz 


