
 

INTENCJE  MSZALNE 
 

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.) 

 
PONIEDZIAŁEK  – 15.07  

      1800 
– +MARIUSZ JANISZEWSKI (int. od uczestników pogrzebu) 

 

WTOREK – 16.07. 
 

      1800 
– +TEODOZJA DYBOWSKA (5r. śm.) +JÓZEF DYBOWSKI (17r. śm)  

                      +ZOFIA MUDRAK i za zm. z rodz. MATEJEK i DYBOWSKICH 
 

ŚRODA -17.07. 
 

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

    1. +JAN DEMEŃCZUK (21r. śm.) i za zm. RODZICÓW SYNOWĄ i SIOSTRY 
    2. Zm. rodzice +WŁĄDYSŁAW +MARIA GÓRSCY +MARIAN +JÓZEF +ROMAN 

+JAN i za zm. z RODZINY 
     3.+MARTYNA ROGUSKA (24r. śm.) 
 

CZWARTEK –18.07.  
        

       1800 
– +MICHAŁ JAN JĘDRUSIK (35r. śm.) i za zm. RODZICÓW Z OBU STRON  

                +SIOSTRĘ  i +BRATA 
 

PIĄTEK –19.07. 
 

      1800 - Dziękczynna z prośbą o Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla  
               JOANNY i RADOSŁAWA z ok. 10r. ślubu 
 

SOBOTA –20 .07. 
      1800 

– +CZESŁAW DURCZAK (5r. śm.) +WALDEMAR KACZMAREK  
               +RYSZARD +BRONISŁAW +IRENA WOLSCY i za zm. RODZICÓW Z  
               OBU STRON 
 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA  –21. 07. 
        730 - +STANISŁAW +OLGA TWOREK +JAN +TADEUSZ +STANISŁAW  
                   GRZYBOWSCY 
       900 

– +MIROSŁAWA BŁASZCZAK (18r. śm.) +JAKUB +MIROSŁAWA 
      1030 

– +STANISŁAWA +TADEUSZ KIELAR (r. śm.) 
      1200  - ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      1800 
– +RUDOLF SZPALA (11 miesiąc po śmierci)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

TYGODNIK INFORMACYJNY PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 
I ŚWIĘTEGO MATERNUSA W STRONIU ŚLĄSKIM 

 
NR 28 (1003) –  XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

14 LIPCA   2019  ROKU  
 

Idź i ty czyń podobnie!!! 

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odeszli:  
Śp. +JAN OLSZEWSKI + HENRYK FORYSIAK . 

Wieczne odpoczywanie … 



        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XV Niedziela Zwykła - 14.07.2019r. 

 1. W dzisiejszą niedzielę 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. Książki do 
nabycia przy wyjściu z kościoła 
2. W dzisiejszą niedzielę, drugą miesiąca, ofiary składane na tacę 
przeznaczone są na potrzeby remontowe w naszej parafii. „Bóg zapłać” 
za złożone ofiary. 
3. 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. 
4. W przyszłą niedzielę ,21 lipca, w związku z przydającym 
wspomnieniem św. Krzysztofa – Patrona Kierowców po każdej Mszy 
Świętej odbędzie się poświęcenie wszystkich pojazdów na parkingu przy 
kościele. Po Mszach św. o godz. 10:30 i 12:00 przy okazji poświęcenia 
pojazdów odbędą się spotkania ze służbami mundurowymi związane z 
naszym bezpieczeństwem na drodze. Będą też niespodzianki. 
W czasie poświecenia będą zbierane ofiary na środki transportu dla 
misjonarzy.   
5. Serdecznie zapraszamy do udziału w 16 Pieszej Pielgrzymce Diecezji 
Świdnickiej na Jasną Górę. Zapisy w ośrodkach pielgrzymkowych. 
Szczegóły na plakacie w gablocie i stronie internetowej diecezji 
świdnickiej. Zachęcamy także do udziału w pielgrzymce duchowo. 
Zapraszamy do tak zwanej grupy duchowego wsparcia. Zapisy w 
zakrystii. Przy zapisie można złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz 
pielgrzymki.  
6. 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 
7. 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.  
W czasie wakacji kościół jest otwarty od godz. 9:00 do Mszy św. 
wieczornej. 
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. BONAWENTURY, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA, 
- wtorek; NAJŚWIĘTSZEJ MARYI Z GÓRY KARMEL tzw. M.B. 
SZKAPLERZNEJ. 

Czym jest MIVA? 

Motto MIVA brzmi: Obviam Christo czyli Niesiemy 
Chrystusa 

• na ziemi 
• na wodzie 
• w powietrzu 

Celem działania MIVA Polska jest pomoc 
misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu oraz ujednolicenie 
różnych działań w tym zakresie na terenie kraju. Zajmuje się również promocją 
dzieła misyjnego pracy polskich misjonarz, a także wspiera działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa na drogach propagując model kierowcy – 
chrześcijanina (patrz 10 Przykazań dla Kierowców MIVA Polska). Prowadzi 
współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami w realizacji swoich zadań. 
MIVA Polska powstała w 2000 roku - w roku Wielkiego Jubileuszu i działa jako 
agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Misjonarze polscy pracujący w ponad 
90 krajach świata (przeważnie Trzeciego Świata) potrzebują naszej pomocy w 
zakupie różnych środków transportu: samochodów (terenowych), motocykli, 
rowerów, łodzi, silników do łodzi, traktorów a nawet zwierząt pociągowych. 
Odpowiednie, sprawne i bezpieczne środki transportu są bardzo ważne w pracy 
misjonarzy, bo pomagają w: docieraniu do odległych kościołów i kaplic i 
prowadzeniu  regularnej pracy duszpasterskiej w wielu oddalonych od  siebie i 
trudno dostępnych miejscach; transporcie chorych i potrzebujących 
pomocy; niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej; budowach kaplic, 
kościołów,  przedszkoli i szkół; - ratowaniu ludzi w czasie klęsk żywiołowych czy 
wojny. Pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie misyjnych środków 
transportu MIVA Polska organizuje co roku poprzez Akcję św. Krzysztof. 


