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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

NIEDZIELA „DOBREGO PASTERZA”  
08.05.2022r. 

1. Dzisiaj niedziela DOBREGO PASTERZA – Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania. Rozpoczyna się tydzień modlitw o powołania 
do kapłaństwa i zakonu. Zachęcam do modlitwy w intencji 

powołań, również z naszej parafii. Szczególną modlitwą otoczmy 
nasze Świdnickie Seminarium Duchowne i naszych alumnów 
przygotowujących się do kapłaństwa. 

2. Jutro, poniedziałek, 9 maja, przypada uroczystość 
Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski i diecezji świdnickiej.  

Msze Święte w tym dniu o godz. 9:00 i 18:00. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy. 

3. Rozpoczął się miesiąc maj. W naszej polskiej tradycji to 
szczególny miesiąc poświęcony Matce Bożej, która jest patronką 
naszej parafii. Codziennie o godz. 17:15 nabożeństwo 
majowe w czasie którego będziemy się modlić również na 

różańcu. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. 
Zachęcamy również do odmawiania litanii Loretańskiej do Matki 

Bożej  
i różańca w swoich domach czy przydrożnych kapliczkach. Niech 
łączące nas na modlitwie wezwania Litanii Loretańskiej oraz 

rozważane tajemnice różańcowe będą przez nas ofiarowane w 
intencjach Papieża Franciszka i szczególnie o pokój w Ukrainie. 

4. Rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie. Najbliższe 
nabożeństwo fatimskie w piątek 13 maja o godz.17:15. 
Nabożeństwo fatimskie połączone będzie z nabożeństwem 

majowym. Bezpośrednio po nabożeństwie Msza św. i procesja 
fatimska z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

5. Wspólnota Hallelujah zaprasza na wspólną adoracje 
Najświętszego Sakramentu we wtorki od 18:45 do 19:30. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

6. W czwartek, 12 maja, o godz. 19:00 obowiązkowe 
spotkanie w kościele dla kandydatów przygotowujących się 
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Kandydaci proszeni 

są o przyniesienie ze sobą indeksów.  

7. W niedzielę Msze św. o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 
12:00 i 18:00. W dni powszednie Msze św. o godz. 
7:00 i 18:00. Spowiedź św. codziennie przed Mszą św. 

poranną i wieczorną, w niedzielę w czasie każdej Mszy św. 
W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 
godz. 18.00. Ze względu na nabożeństwo majowe  

w miesiącu maju nie będzie Godziny Świętej w 
czwartki.  

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy parafialnej, 
gdzie można nabyć m. in. artykuły związane z 
Sakramentem Chrztu Św. Sakramentem Pierwszej 

Komunii Św. oraz prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, 
Małego Gościa Niedzielnego, Niedzielę. Zapraszamy. 

9. Przypominamy że w dzisiejszą niedzielę, 8 maja, drugą 
miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone są na 
potrzeby remontowe w naszej parafii. „Bóg zapłać” za 

złożone ofiary. 

10. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i 
przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 
OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej do wieczności odszedł:  

Śp. +WOJCIECH GRĘBSKI Wieczne odpoczywanie 
racz mu dać Panie… 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 
wspomnienie: 

 

- poniedziałek; ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA i 
MĘCZENNIKA, GŁOWNEGO PATRONA POLSKI I 

DIECEZJI 

- sobota; ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA, ŚWIĘTO 


