
 

INTENCJE  MSZALNE  

 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  06. 10. 

        730 - + Antonina + Jan MICHORCZYK ++ Rodziny KURAS i WRÓBLEWSKICH 

       900 –+  Zofia + Jan OLESIŃSCY + Wacław ŚWIRTA 

      1030 – + Helena SOKAL 20 gr.
 

      1200 –+ Piotr MALINOWSKI ++ Rodzice z obu stron  

      18
00 

– + Edward CHOMITOWSKI z racji imienin ++ Rodzice z obu stron 
PONIEDZIAŁEK  – 07.10.  

            700 -+ Syn Michał ++ Rodzice 

          1800 –+ Helena SOKAL 22 gr.
 

WTOREK – 08.10. 
        700 - + Helena SOKAL 23 gr. 

      1800 –………………………………………………………………………………….. 
ŚRODA -09.10. 

        700 -+ Helena SOKAL 24gr. 

     1800– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    
1) + Teresa 
2) + Rodziców + Siostry + Szwagrów i Zięcia +Zdzisława 
3) + Rodzice z obu stron + Janina + Stanisław +Helena + Michał 
4) W intencji Elżbiety z okazji urodzin o zdrowie i potrzebne łaski i opiekę Matki 

Bożej 
5) O światło Ducha Św. dla lekarzy z okazji operacji Krystyny 

CZWARTEK  – 10.10. 

        700 -+ Helena SOKAL 25 gr. 

        700 - W intencji Rafała i Tomka z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo w życiu 

      1800 –+ Jan + Antonina MICHORCZYK ++Rodzice z obu stron 

      1800 –+ Edward LEGiEŃ +Maria +Emilia MIKOŁAJEK + Agata PIEGZA 
PIĄTEK –11.10. 

        700 - + Helena SOKAL 26 gr.
 

      1800 -+ Krzysztof RACZYCKI 30 r. śm. + Teresa MĄDRALA RACZYCKA z okazji  

               imienin 

       1800 -+ Krystyna IWANICKA 2 r. śm- od Męża i dzieci 
SOBOTA –12.10. 

        700 - W intencji Anny z okazji 40 r. urodzin 0 Boże błogosławieństwo potrzebne łaski  

                zdrowie i opiekę Matki Bożej 

      1800 – + Helena SOKAL 27 gr. 

      1800 – W intencji Krystyny i Stanisława z okazji 50 r. ślubu dziękczynna z prośbą o Boże  

               błogosławieństwo i potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 13. 10. 
        730 - + Jadwiga BULKA +Maria + Henryk 

        730 -+ Grażyna BOGUSZEWSKA 1 r. śm 

       900 –+ Helena SOKAL 27 gr.
 

       900 –+ Jan BURSZTA 7 r. śm 

      1030 – + Olga + Stanisław TWOREK + Jan +Tadeusz + Stanisław GRZYBOWSKI 

      1030 –+ Małgorzata KOLENKIEWICZ- z okazji urodzin i imienin 

      1200 –+ Krzysztof HOŁYST 6 r. śm. ++ z Rodziny 

      1200 –+ + Członkinie Róż Różańcowych 

      18
00 

– ++ Rodzin + LASAK +LATOSZ + KONOPKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 39 (1015) –  XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

06 PAŹDZIERNIKA  2019  ROKU  
 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej do wieczności odszedł:  

Śp. +ZYGMUNT FELUŚ.   
. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie… 

 



        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXVII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU -06.10.2019r. 

1.  Dziś pierwsza niedziela miesiąca, po każdej Mszy św. adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic 
różańcowych.  
2. Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17:30, również  
w niedzielę, dla wszystkich dzieci młodzieży i dorosłych. Dzieci  
i młodzież zapraszamy szczególnie we wtorki i czwartki na 
nabożeństwo różańcowe. Wszystkich naszych parafian 
zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
3. W przyszłą niedzielę, 13 października, odbędzie się tzw. DZIEŃ 
PAPIESKI pod hasłem „WSTAŃCIE CHODŹMY” Po Mszach św. zbiórka 
ofiar do puszek na stypendia naukowe dla zdolnej młodzieży z ubogich 
rodzin. Również w przyszłą niedzielę przedszkole miejskie im. Jana 
Pawła II będzie obchodzić swój dzień patronalny w czasie Mszy św.  
o godz. 10:30. Zapraszamy. Po Mszy św. o godz. 10:30 niespodzianka. 
4. We wtorki zapraszamy młodzież w każdym wieku na Mszę św. o godz. 
18:00 i spotkanie modlitewne i konferencję.  
5. Wspólnota HALLELUJAH zaprasza na spotkanie modlitewne w każdą 
środę na godz. 19:00 do salki katechetycznej. Wcześniej o 18:00 Msza 
św. w kościele. 
6. W każdy czwartek, o godz. 18:00 w kawiarence św. Maternusa 
spotkanie naszej scholii parafialnej. Zapraszamy nowe chętne dzieci do 
scholii. 
7. Ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych, w piątek, 11 października. 
8. Msze św. w tygodniu o godz. 7:00 i 18:00. W środę o godz. 18:00 
nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. W miesiącu październiku,  
w czwartki, Godzina Święta wpisuje się w nabożeństwo różańcowe. 
Zapraszamy. Również w październiku Spowiedź św. przed 
nabożeństwem różańcowym czyli od godziny 17:15. 
9. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi „BRYLANT” zwraca się  
z apelem – prośbą o oddawanie krwi. Można to zrobić w poniedziałek,  
7 października, w godz: 10:00-13:00 w CETiK-u. Zachęcamy  
i zapraszamy. 
10. Zbliża się listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych. 
Prosimy o uprzątnięcie grobów swoich bliskich, ale także pamiętajmy  
o grobach opuszczonych, zaniedbanych. W kościele wyłożone są kartki 
wypominkowe – to także forma naszej pamięci modlitewnej o zmarłych. 
Prosimy wypełniać je czytelnie, imiona piszemy w pierwszej osobie /np.: 
Zofia, Antoni itp./ oraz podajemy na kartce miejsce zamieszkania, 
ponieważ – wzorem lat ubiegłych – będą one wyczytywane w kościele 
według ulic. Wypominki prosimy składać w kopertach na tacę,  
w zakrystii, w kancelarii parafialnej oraz w specjalnej skarbonie 
wystawionej w kościele od przyszłej niedzieli. 
11. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii. 

12. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej 
parafii. 
13. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 
artykuły, i prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, Nowy numer Małego 
Gościa i Niedzielę. W agendzie do nabycia kalendarz parafialny na 
2020 rok w cenie 7 zł. 
14.  Zachęcamy dzieci i młodzież do zostania ministrantem lub 
ministrancką. Zbiórka ministrantów w soboty o godz. 11:00. Można się 
zapisać w zakrystii. 

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

 
Wizyta Nuncjusza Apostolskiego w Świdnicy - 

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego 

Drodzy Diecezjanie, 

od kilku dni zgodnie z tradycją października podejmujemy codzienną 
modlitwę różańcową. Mając świadomość wielu intencji chcemy pokornie 
dziękować Panu Bogu także za przyczyną Królowej Różańca Świętego za 
XV–lecie naszej diecezji. Zwieńczenie naszego, zapoczątkowanego w 
marcu, świętowania kryształowej rocznicy istnienia Diecezji Świdnickiej 
przypadnie w sobotę 19 X br.. Wówczas przybędzie do nas JE ks. abp 
Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, który o godz. 12.00 
w katedrze będzie przewodniczył uroczystej Mszy Świętej. Drogich 
Diecezjan, a szczególnie wszystkie osoby należące do grup 
modlitewnych, ruchów i stowarzyszeń działających na terenie naszej 
diecezji, osoby życia konsekrowanego, katechetów oraz duszpasterzy 
wraz z delegacjami swoich parafii zapraszam do wspólnego zamknięcia 
obchodów rocznicy istnienia diecezji. Wsparci orędownictwem Matki 
Bożej oraz ufni we wstawiennictwo św. Stanisława, Patrona diecezji oraz 
św. Jana Pawła II, który jest Patronem Świdnicy, biskupiego miasta, 
wyśpiewamy Panu Bogu dziękczynne Te Deum za Jego łaskę i 
miłosierdzie wobec naszej diecezjalnej wspólnoty. Wszystkich, którzy 
przybędą z dziękczynną pielgrzymką do świdnickiej katedry, po 
zakończonych uroczystościach zapraszam na ciepły posiłek do ogrodów 
naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Całą wspólnotę diecezjalną 
zawierzam opiece Matki Bożej, Wspomożycielce wiernych. 

Ignacy Dec Biskup Świdnicki 


