
 

INTENCJE  MSZALNE 
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA  –25. 08. 

        7
30 - 

+ Anna RYCZKO 28 r śm. + Jan RYCZKO  + Antonina + Jan MICHORCZYK  

                ++ z Rodziny 

       9
00 

– + Jan +Tadeusz + Stanisław GRZYBOWSCY + Olga +Stanisław TWOREK 

      10
30 

– + Jan GAŁECKI 12 r. śm. 

      12
00  

-+ Anna 28 r. śm + Józef RYCZKO ++ Rodziny RYCZKO + SZLĘK 

      18
00 

– + Stefania BURNA  28 r. śm. + Tadeusz + Marian ++ z Rodziny +Ks. Stefan  

                 WITCZAK 

PONIEDZIAŁEK  – 26.08  

      18
00 

– O zdrowie błogosławieństwo Boże i pomyślność dla rodziny 

 

WTOREK – 27.08. 
 

      18
00 

–  + Eugenia FALIKOWSKA- intencja uczestników mszy św. pogrzebowej 

 

ŚRODA -28.08. 
 

     18
00

– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    
1)  

+ Zofia PACHOLEC – miesiąc po pogrzebie + Stefan 
2) 

W intencji Daniela i Darii z okazji ślubu 
3)  

W intencji Wioletty i Zdzisława w 30 r. ślubu o zdrowie potrzebne łaski opiekę Matki 

Bożej dla małżonków i syna Tobiasza 

 

CZWARTEK – 29.08.  
 

      18
00 

– +  Piotr PUCZTARSKI – intencja od uczestników pogrzebu 

 

PIĄTEK –30.08. 
 

      18
00 

- + Stanisław BABIŃSKI 6 r. śm + Cecylia ++ z Rodziny 

 

SOBOTA –31.08. 
      18

00 
–+ Danuta WĄDRZYK- intencja uczestników mszy św. Pogrzebowej 

      18
00 

–+ Franciszek BIAŁEK- intencja uczestników mszy św. pogrzebowej 

 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA  –01. 09. 
        7

30 - 
+ Maria + Antoni + Józef + Józef +Wiesław NAJDUCH 

       9
00 

– +Eugenia 2 r. śmierci 

      10
30 

– + Bronisław ++ Rodzeństwo z obu stron 

      10
30 

–++ z Rodziny FREDYK ++ Rodziców 

      12
00  

- + Ks. Bronisław SZYMULA ++ Kapłanów pracujących w parafii 

      18
00 

– W intencji Jadwigi i Wiesława w 35 r. ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski  

                z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo na kolejne lata życia małżeńskiego   
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W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszli:  

Śp. +ANDRZEJ PRUCHNICKI +MARIA PAJOR 

 Wieczne odpoczywanie … 



        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
25.08.2019r. 

1. Trwają wakacje, wszystkim naszym parafianom, którzy jeszcze 
wyjeżdżają 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, 1 września, pierwszą miesiąca, po Mszach św. 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana 
tajemnic różańcowych.  
3. Jutro /poniedziałek/ uroczystość NMP Częstochowskiej. Zapraszamy 
na Mszę św. o godz. 18:00 w czasie której odnowimy śluby 
jasnogórskie. 
4. 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. 
5. 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. 
6. 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. 
7. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii. 
8. Trwa miesiąc sierpień, tradycyjny miesiąc trzeźwości. Zachęcam tych 
którzy mogą i chcą do podjęcia abstynencji w tym miesiącu w intencji 
trzeźwości naszego narodu. 
9. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne 
można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. 

10. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w 
naszej parafii. 
11. Policja zwraca się z apelem o ostrożność w związku z próbami 
oszustw metodą „na wnuczka” . 
 

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

 
 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
- poniedziałek; NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ, UROCZYSTOŚĆ 
- wtorek; ŚW. MONIKI 
- środa; ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 
- czwartek; MECZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA 
 

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego  do Niemczy na 
organizowane 8 IX br. dożynki wojewódzko-diecezjalne 

  

Drodzy Diecezjanie, a zwłaszcza umiłowani rolnicy, sadownicy, 
ogrodnicy, działkowicze 

  

Tak dawniej jak i dziś dożynki są ważnym świętem nie tylko dla 
rolników, ale i dla wszystkich ludzi, gdyż przypominają nam,  że to dzięki 
ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb. 
Ponadto nikt z nas, niezależnie gdzie mieszka i czym się na co dzień 
zajmuje, nie może zapomnieć, że szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
Polski, także jeśli chodzi o zapewnienie nam wszystkim żywności, jest 
ściśle związane z pracą rolnika. 

Uroczystości dożynkowe to nie tylko święto dziękczynienia Panu Bogu i 
ludziom, ale to także dobra okazja do refleksji i uświadomienia sobie, jak 
przemienny i różnorodny jest rytm życia: narodziny i śmierć, koniec 
zimy i nadejście wiosny, zasiew i zbieranie plonów. 

Tegoroczne nasze diecezjalne Święto Plonów będzie miało wyjątkową 
rangę. Dzięki otwartości Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, które 
wybrało należącą do terytorium naszej diecezji Niemczę, włączymy się w 
Dożynki Wojewódzkie. Nasze wspólne dziękczynienie i świętowanie, 
które przypadnie w niedzielę 8 IX br.  rozpocznie się o godz. 11.30 Mszą 
św. w miejscowym kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP . 

Związku z tą nadzwyczajną okolicznością łączącą dożynki wojewódzkie z 
diecezjalnymi tym bardziej zapraszam Was wszystkich drodzy 
diecezjanie do licznego udziału w naszym wspólnym dziękczynieniu Panu 
Bogu za tegoroczne dary, które wydała ziemia i trud poniesiony przez 
ludzi dolnośląskiej wsi. Ponadto proszę by każdy dekanat naszej diecezji 
miał podczas dożynek swoją delegację wraz z wieńcem. 

Ufam, że staniemy razem w Niemczy do wspólnej modlitwy, by jako 
ludzie wiary i wdzięczni za plony pól, ogrodów, sadów powierzyć siebie i 
naszych rolników dobremu Bogu, który nie przestaje o nas się troszczyć. 

+Ignacy Dec 


