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1. Dzisiaj dzieci klas III otrzymają od swoim matek różańce I-Komunijne.
Uroczystość będzie miała miejsce w czasie Mszy św. o godz. 12.00.
2. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 12-tej odbędzie się spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców. Zapraszamy na spotkanie
uczniów klas VI, VII oraz gimnazjum, wraz z rodzicami.
3. Dzisiaj w I niedzielę miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu po
każdej Mszy Świętej.
4. Także dzisiaj Członkowie Akcji katolickiej serwować będą ciasto z którego
dochód będzie przeznaczony na doposażenie świetlicy środowiskowej.
5. Przez cały miesiąc październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie
różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia.
Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki
wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszej rodziny, narodu, Kościoła,
całej ludzkości. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godzinie 17.30.
6. W poniedziałek w liturgii wspominamy św. Aniołów Stróżów. To
wspomnienie ma nam przypominać, że każdy z nas ma swojego Anioła
Stróża, którego zadaniem jest obrona nas przed niebezpieczeństwami
duszy i ciała.
7. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30
połączona z nabożeństwem różańcowym.
8. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W czwartek Godzina Święta o godzinie 17.00 podczas jej trwania
nabożeństwo różańcowe. Okazja do spowiedzi piątek od godz. 17.00
W piątek o godz. 18.00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
z Komunią św. wynagradzającą. W sobotę, jako I miesiąca do południa
księża odwiedzą chorych (Ks. Proboszcz część swoich chorych odwiedzi
w piątek). Różaniec fatimski o godzinie 17.30. Zapraszamy ze świecami.
9. Do soboty zachęcamy i zapraszamy do udziału w nowennie przed aktem
oddania diecezji świdnickiej Niepokalanemu Sercu Maryi w czasie trwania
nabożeństw różańcowych.
10. W sobotę w święto Matki Bożej Różańcowej zapraszamy do udziału
w modlitwie
„Różaniec do granic”. Zapisy przy ołtarzu Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
11. W przyszła niedzielę będziemy obchodzić XVII Dzień Papieski pod hasłem
„Idźmy naprzód z nadzieją”. W tym też dniu w parafiach Kościoła
Świdnickiego po każdej Mszy św. będzie przeprowadzona zbiórka pieniężna
do puszek. Zebrane ofiary przeznaczone są na stypendia dla
najbiedniejszej młodzieży w naszym społeczeństwie.
12. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć kalendarz parafialny w cenie 5 zł.
Wszystkie ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na paczki
mikołajowe i organizację półkolonii. Dziękujemy wszystkim sponsorom za
pomoc przy jego wydaniu.
13. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
14. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego do udziału
w IV Rekolekcjach Diecezjalnych
Kończący się rok duszpasterski przypomniał nam zleconą przez Chrystusa misję
głoszenia Ewangelii. W podjęciu przez nas tego zadania mają pomóc nam
organizowane po raz IV Rekolekcje Diecezjalne. Tym razem poprowadzą je: ks.
Artur Godnarski, organizator wielu działań ewangelizacyjnych w Polsce w tym akcji
„Przystanek Jezus” oraz Jose Prado Flores z Meksyku, który jest znanym na całym
świecie świeckim ewangelizatorem. Zapraszam 12 i 13 X księży i siostry zakonne
na rekolekcyjne spotkanie do Wambierzyc a młodzież i dorosłych do Ząbkowic,
kolejno w sobotę 14 X i w niedzielę 15 X. Zapisy i szczegółowe informacje są
dostępne na stronie internetowej naszej diecezji. Skorzystajmy tej wyjątkowej
okazji do formacji i doświadczenia wspólnoty. Całe dzieło rekolekcji obejmuję
modlitwą i z serca błogosławię zarówno organizatorom, prowadzącym a zwłaszcza
wszystkim uczestnikom rekolekcyjnych spotkań.
+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Wyższego Seminarium Duchownego
w Świdnicy! W dniach od 1 do 15 października 2017 roku będzie miała miejsce w
naszej diecezji zbiórka płodów ziemi i ofiar pieniężnych na potrzeby Wyższego
Seminarium Duchownego w Świdnicy oraz osób potrzebujących. Od początku
istnienia naszego domu formacji kapłańskiej, wielu z was hojnie otacza troską
materialną i duchową tych, którzy postanowili w tym domu odbywać formację do
kapłaństwa.Za tę postawę dziękuję Wam w imieniu braci kleryckiej oraz księży
przełożonych i wszystkich, którzy za sprawą Waszej ofiary serca mogą świdnickie
seminarium rozwijać. Niech Pan Bóg, Ojciec Miłosierdzia, wynagradza Wam
stokrotnie swoją łaską i błogosławieństwem te ofiary, które składacie przez cały
rok, aby wesprzeć istnienie i rozwój Seminarium. Dziękujemy także za dary, które
złożycie nam w dniu dzisiejszym i za wszelkie dary z plonów ziemi, które wyślecie
w tym tygodniu do seminarium w Świdnicy. Odwzajemniając się wdzięczną
pamięcią modlitewną w kaplicy seminaryjnej, wspólnota nasza przekazuje
wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobrodziejom najserdeczniejsze - Bóg zapłać!

Ks. dr Tadeusz Chlipała
Rektor WSD Diecezji Świdnickiej

