
 

INTENCJE  MSZALNE 
 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  –07. 07. 
        730 - + Janina 22 r. śm. + Antoni 12 r. śm. + Zofia +Irena +Maria ++ KRET 

       900 – + Rodziców + Anna + Edward ++ Rodziny z obu stron 

      1030 – + Jan + Zofia  KULAK ++ Rodziny +KULAK +RYCZKO 

      1200  - O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ks.  

                Tomasza z okazji imienin 

      1800 – W int. Klaudii i Pawła PIĄTEK z okazji 1 r. ślubu 

 
PONIEDZIAŁEK  – 08.07  

      1800 – +HELENA ZIEMIAK (int. od uczestników pogrzebu) 
 

WTOREK – 09.07. 
 

      1800 – +JANINA +HIERONIM DARGIEL +HALINA  zm. rodzice i rodzeństwo  
                z obu stron  

ŚRODA -10.07. 
 

     1800– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    

1.+ANNA +WŁADYSŁAW KAMIŃSCY (r. śm.) 
2.+MICHAŁ WERONIKA 
3.+STANISŁAWA +ANTONI ZAUCHA za zm. dziadków +HELENA 
+MICHAŁ WOLSCY +FRANCISZKA ŚWIĘTALSKA 
4.Za zm. z rodz. HOŁYST +HALINA +STANISŁAW +MARIA +FRANCISZEK 
+JÓZEF +EDWARD +KRZYSZTOF +KAZIMIERZ +DANUTA +BARBARA  
i zm. dziadkowie 
5. Dziękczynna z prośbą o Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla 
RODZINY SERAFIN 
6. O łaskę zdrowia dla syna STANISŁAWA (int. od mamy) 
 

CZWARTEK –11.07. 
        

       1800 – O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. i dary Ducha Św.  
                 dla MATEUSZA i NATANA i ich rodziców z ok. urodzin  
 

PIĄTEK –12.07. 
 

      1800 - +EDWARD CHOMITOWSKI (1r. śm.) i za zm. rodziców z obu stron 
 

SOBOTA –13 .07. 
      1800 – +ŁUKASZ +MARIA +ROMUALD +JERZY +EUGENIUSZ +ALEK  
                    +ANDRZEJ +HALINKA 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA  –14. 07. 
        730 - +ALICJA (5r. śm.) +Józef i zm. z rodz. MICHORCZYK i HUDZIEC 

       900 – Za zm. RODZICÓW i BRATA 

      1030 – +OLA OGNIK (z ok. imienin i urodzin) 
      1200  - Dziękczynna z prośbą o Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla  
             ALICJI i KAZIMIERZA DROŻDŻ z ok. 63 r. ślubu 

      1800 – +MARIA TRYLIŃSKA (1r. śm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

TYGODNIK INFORMACYJNY PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 
I ŚWIĘTEGO MATERNUSA W STRONIU ŚLĄSKIM 
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        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XIV Niedziela Zwykła - 07.07.2019r. 

1. W dzisiejszą niedzielę, pierwszą miesiąca, po Mszach św. adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic 
różańcowych.  
2. Trwają wakacje, wszystkim naszym parafianom wyjeżdżającym na 
wakacje życzymy dobrego wypoczynku i dobrej pogody. W naszej parafii 
witamy miłych gości i życzymy miłego wypoczynku i pobytu w naszych 
stronach. Przypominamy o prawie i obowiązku człowieka wierzącego do 
uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. i do osobistej modlitwy, również  
w czasie wakacji.  
3. Nabożeństwo fatimskie w sobotę, 13 LIPCA, o godz.18:00. 
Nabożeństwo rozpocznie różaniec fatimski, następnie Msza św.  
i procesja fatimska z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła i Apel 
Jasnogórski. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. 
4. W najbliższą niedzielę, 14 lipca, po Mszach św. odbędzie się promocja 
książek dr Wandy Półtawskiej, wieloletniej współpracownicy św. Jana 
Pawła II, cudownie uzdrowionej przez św. o. Pio. Jej książka o życiu 
rodzinnym i małżeńskim zatytułowana „Uczcie się kochać” jest 
poradnikiem dla małżeństw, rodziców i młodzieży, pełnym  
przykładów z życia. Kosztuje 20 zł. 
5. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.  
W czwartek o godzinie 17:30 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja. W czasie adoracji okazja do 
Spowiedzi św. Zakończenie adoracji Koronką do Bożego Miłosierdzia 
następnie Msza św. W tym dniu szczególnie modlimy się za powołanych 
do służby w Kościele i o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne. 
6. W czasie wakacji nie ma Mszy św. porannej. Msza św. w dni 
powszednie codziennie o godz. 18:00. W niedzielę Msze św. w 
porządku normalnym czyli 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. 
Spowiedź św. przed każdą Mszą św. W czasie wakacji kancelaria 
parafialna czynna w dni powszednie po Mszy św. wieczornej.  
Również w czasie wakacji kościół będzie otwarty od godz. 9:00 do Mszy 
św. wieczornej. 
7. Przypominamy, że w przyszłą niedzielę, 14 lipca, drugą 
miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone są na potrzeby 
remontowe w naszej parafii.  
8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne 
można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św., jak również  
w kancelarii parafialnej. 
9. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 
artykuły,i prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, Niedzielę. Prasa katolicka 
do nabycia również przy wyjściach z kościoła. W agendzie do nabycia 
PISMO ŚWIĘTE, „Dzienniczek św. siostry Faustyny i „O naśladowaniu 
Chrystusa” Tomasza a Kempis. 

10. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii. 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 
 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
- poniedziałek; ŚW. JANA Z DUKLI, KAPŁANA, 
- czwartek; ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY, 
- piątek; ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU, BISKUPA I 
MĘCZNNIKA 
- sobota; ŚWIETYCH PUSTELNIKÓW ŚWIERADA I BENEDYKTA 

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego do wzięcia udziału w 16. Pieszej 
Pielgrzymce Świdnickiej na Jasną Górę 

Drodzy Diecezjanie! Zbliża się termin wyjścia 16. Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej na 

Jasną Górę, która w tym roku wpisuje się w obchody 15-lecia istnienia naszej Diecezji. 

Ten fakt tym bardziej mobilizuje do okazania na pątniczym szlaku wdzięczności Bogu za 

otrzymane łaski i skłania do wypraszania Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej 

Królowej Polski dla Kościoła Świdnickiego, dla naszych parafii, rodzin, dla pielgrzymów 

oraz ich bliskich. Piesza Pielgrzymka to czas przeżycia osobistej formacji duchowej. Jest 

też niewątpliwie okazją do pogłębienia relacji z Bogiem i z ludźmi, a przede wszystkim 

okazją do modlitwy i składania ofiary z trudu pielgrzymowania. W tym roku hasło 

pielgrzymki brzmi: W mocy Ducha Świętego. Rozważając dary Ducha Świętego pozwólmy 

się poprowadzić Bożemu Duchowi tak, aby wola Boża wypełniła się w naszym życiu. 

Główny nurt Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej wyruszy z katedry świdnickiej 31 lipca po 

Mszy św., która będzie sprawowana o godz. 10.00. Tego samego dnia od ojców 

franciszkanów w Kłodzku wyjdą pielgrzymi Ziemi Kłodzkiej. Msza św. na rozpoczęcie 

będzie sprawowana o godz. 9.00. Natomiast Ziemia Ząbkowicka rozpocznie 

pielgrzymowanie 1 sierpnia Mszą św. o godz. 12.00 w kościele św. Anny. Tradycyjnie 

najwcześniej, bo już 30 lipca, wyruszą na pątniczy szlak pielgrzymi Ziemi Wałbrzyskiej. 

Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki zostanie odprawiona o godz. 10.00 w kościele pw. 

Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Świdnicką na 

Jasną Górę odbywają się w parafiach lub w centrach pielgrzymkowych: w Świdnicy przy 

parafii pw. NMP Królowej Polski, w Wałbrzychu przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, 

w Dzierżoniowie przy parafii pw. Chrystusa Króla i Maryi Matki Kościoła, w Kłodzku u 

ojców franciszkanów, w Kudowie-Czermnej, w Nowej Rudzie-Słupcu i w Ząbkowicach 

Śląskich przy parafii św. Anny. Serdecznie zapraszam księży, siostry zakonne i wiernych 

świeckich do wzięcia udziału w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, by dziękować i 

wypraszać potrzebne łaski dla naszej diecezji, jak też dla swoich wspólnot parafialnych i 

rodzinnych. Do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pójść fizycznie, kieruję prośbę o 

włączenie się do grupy duchowego uczestnictwa.Wreszcie serdecznie zapraszam do 

zorganizowania pielgrzymek autokarowych na zakończenie Pieszej Pielgrzymki. W 

czwartek 8 sierpnia w kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 21.00 będziemy uczestniczyć w 

Apelu Jasnogórskim, po którym rozpocznie się nocne czuwanie naszej Diecezji. Natomiast 

w piątek 9 sierpnia na wałach jasnogórskich już od godz. 7.30  rozpocznie się prezentacja 

wchodzących służb i grup pielgrzymkowych.  


