
 

INTENCJE  MSZALNE 
 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  –28. 07. 

        730 - +ANTONINA NICHORCZYK (17r. śm.) +JAN NICHORCZYK +ANNA +JAN          

                RYCZKO i za zm. z rodziny 

       900 
– +JAN +KRYSTYNA (z ok. urodzin) i za zm. z rodz. SOCZYŃSKICH               

               KULBICKICH HORNICKICH BAJERSKICH +MIROSŁAW 
      1030 

– Za zm. męża +JANA (19r. śm.) zm. rodziców z obu stron +MARIA +IRENA   

              +STANISŁAW +STEFAN i za zm. z rodz. GONCIARZ i POMIOTŁO 
      1200  -+RYSZARDA +SZCZEPAN ĆWIK i za zm. z rodz. ĆWIK i JASIŃSKICH 

      1800 
–+FELIKS LIPKOWSKI (39r. śm.) i za zm. rodziców +ADELA          

               +BRONISŁAWA LIPKOWSCY 
 

PONIEDZIAŁEK  – 29.07  

      1800 
– +STANISAŁAW SOBOŃ( int. od uczestników pogrzebu) 

 

WTOREK – 30.07. 
 

      1800 
– O  Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla MARIUSZA i PAULINY  

                z ok. ślubu 
ŚRODA -31.07. 

 

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

1. +TADEUSZ BRYLSKI (11r.śm.) +DANUTA +ANNA +KACPER BRYLSCY 

2. +HANNA BOROWSKA (16r.śm.) 

3. +JAN DROZDOWSKI (int. z ok. pogrzebu) 

4. O Boże bł. potrzebne łaski i opiekę M.B. i powrót do zdrowia dla KRZYSZTOFA 

 
CZWARTEK –01.08.  

        

       1800 
– …………………………………………………………………………………….. 

PIĄTEK –02.08. 
 

      1800 - O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie i opiekę M.B. dla IGNACEGO z ok. 2 r.  
                urodzin 
 

SOBOTA –03 .08. 

      1800 
– +WŁADYSŁAW CHWAŁA (18r. śm.) +ALEKSANDER +GENOWEFA       

                  +WŁADYSŁAW i za zm. z rodziny 

 
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  –04. 08. 

        730 - O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie i opiekę M.B. dla mamy KRYSTYNY  

               z ok. 80r. urodzin 

       900 
– +APOLONIA +KAROLINA +STANISŁAW i za zm. z rodziny 

      1030 
– +MARIOLA BOROŃ (17r. śm.) i za zm. z rodziny 

      1200  -………………………………………………………………………………………. 

      1800 
– rezerwacja  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 30 (1005) –  XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

28 LIPCA   2019  ROKU  
 

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odeszli:  
Śp. +PIOTR PUCZTARSKI +JAN 

DROZDOWSKI +DANUTA WĄDRZYK. 

 Wieczne odpoczywanie … 
 



        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XVII Niedziela Zwykła - 28.07.2019r. 

1. 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.  
2. W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca, po Mszach św. adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic 
różańcowych. 
3. 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. 
4. Zapraszamy do modlitwy różańcowej w intencji pielgrzymów 
udających się na Jasną Górę przez cały czas trwania pielgrzymki od 31 
lipca do 9 sierpnia o godzinie 17.30.  
5. W piątek, pierwszy miesiąca, okazja do Spowiedzi św. od godz. 
17:30. Zapraszamy dzieci młodzież i dorosłych. Po Mszy św. wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i modlitwa litanią do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. 
6. W sobotę, pierwszy miesiąca, do południa Ks. Tomasz odwiedzi 
swoich chorych. Ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych w przyszłym 
miesiącu. 
7. W sobotę, 3 sierpnia, pierwszą miesiąca, nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15. 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa 
różańcowa, piętnastominutowe rozmyślanie. Okazja do 
Spowiedzi św. wyjątkowo przed nabożeństwem. Zapraszamy. 
8. 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. 
9. 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. 
10. 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. 
11. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii.  
12. W czwartek rozpocznie się miesiąc sierpień, tradycyjny miesiąc 
trzeźwości. Zachęcamy tych którzy mogą i chcą do podjęcia abstynencji 
w tym miesiącu w intencji trzeźwości naszego narodu. 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 
 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
- poniedziałek; ŚW. ŚW. MARTY 
- środa; ŚW. IGNACEGO LOYOLI, KAPŁANA 
- czwartek; ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO, BISKUPA I 
DOKTORA KOŚCIOŁA 
 

Nie można tolerować profanacji symboli wiary… 

Nie można tolerować profanacji symboli wiary milionów Polek i 

Polaków oraz chrześcijan na całym świecie – powiedział rzecznik 

Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik w związku 

z pojawiającymi się informacjami o kolejnych profanacjach. 

„Jakkolwiek rozumiana wolność artystyczna nie może być związana z 

ośmieszaniem, wykpiwaniem i wrogością wobec wiary oraz 

wrażliwości religijnej ludzi” – zaznaczył rzecznik Episkopatu. 

„Kościół katolicki, zgodnie z przesłaniem płynącym z Ewangelii, 

szanuje godność każdego człowieka, bez żadnych wyjątków. Do 

takiego szacunku mają również prawo katolicy w Polsce i na całym 

świecie oraz wszyscy chrześcijanie i wyznawcy innych religii. To 

podstawowe prawo z katalogu praw człowieka” – podkreślił ks. Rytel-

Andrianik. „Nie możemy nie reagować wobec wulgarnego szyderstwa 

i braku podstawowego szacunku dla wiary milionów osób wierzących, 

których takie działania obrażają. Mamy konstytucyjne prawo do 

uszanowania godności człowieka i ochrony symboli naszej wiary” – 

powiedział rzecznik Episkopatu Polski odpowiadając na liczne głosy 

osób, które wyrażają swój ból po kolejnych profanacjach, która mają 

miejsce w Polsce w ostatnim czasie. 

 


