
 

INTENCJE  MSZALNE  

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 10. 10. 
        7

30 – 
+ Alicja + Józef 31 r. śm. ++ z Rodziny HUDZIEC i HRYNIEWICZ 

       9
00 

– + Leopold 10 r. śm. ++Rodzice i rodzeństwo z obu stron  

       9
00 

–+ Mariusz KACZMAREK z okazji urodzin 

      10
30 

– + Władysława PAŃCZYK 30 r. śm. + Władysław + Gustaw + Marian  

                KURASADOWICZ ++ Dziadkowie z obu stron 

      10
30 

–+ Tadeusz 1 r. śm ++ Rodzice z obu stron 

      12
00 

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

      12
00 

– + Zofia 8 r. + Józef  24 r. śm + Brat Jan + Maria + Władysław ++ Dziadków z obu  

                  stron 

      18
00 

– Msza Święta w intencji wspomnianych tego dnia w wypominkach. 

PONIEDZIAŁEK  – 11.11.  
       7

00 -
+ Adela KRÓL - intencja od uczestników pogrzebu

 

     18
00 

–Msza Święta w intencji wspomnianych tego dnia w wypominkach. 

WTOREK – 12.11. 
       7

00 - 
+ Daniela BOBKO - intencja od uczestników pogrzebu

 

      18
00 

– Msza Święta w intencji wspomnianych tego dnia w wypominkach. 

 
ŚRODA -13.11. 

        7
00 –

 O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski zdrowie opiekę Matki Bożej Dary Ducha  

                 Św. dla Stanisławy – intencja od koleżanek 

      18
00

– 1. Msza Święta w intencji wspomnianych tego dnia w wypominkach. 

                2. + Tadeusz RACZKOWSKI z racji urodzin 
CZWARTEK  – 14.11. 

        7
00 -

 W intencji Agnieszki i Mateusza z okazji ślubu 

      18
00 

–+ Karolina 40 r. śm. +Michał +siostra Adela + braci +bratowe +szwagrów Janów  

                +Jerzy + Maciej 

PIĄTEK –15.11. 
       7

00 – 
+ Tadeusz SERWA + Jakub LIZAK 

      18
00 

– + Bronisława + Zdzisław  

SOBOTA –16.11. 
        7

00 -………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

      18
00 

–+ Halina WOLFRAM 2 r. śm + Rodziny STRUPIECHOWSKICH  
                   ZIELIŃSKICH + Michał MITURSKI 

      18
00 

–+ Zygmunt FELUŚ- intencja od uczestników pogrzebu 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 17. 10. 
        7

30 – 
+ Zygmunt FELUŚ- od rodziny Bijaków ze Szczytnej 

       9
00 

– + Andrzej ŻAK 30 r. śm i z okazji imienin 

       9
00 

– W intencji Krwiodawców 

      10
30 

– O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski zdrowie i opiekę Matki Bożej dla  

                Alfredy w 80 r. urodzin oraz dla Michała w 19 r. urodzin i Pawła w 12 r. urodzin 

      10
30 

–+ Aleksandra FLOROWSKA 23 r. śm ++ Rodziny 

      12
00 

–+ Stanisław + Leokadia + Zdzisław MICHALAK + Teodora(k) + Leon +Tadeusz  

                 LESZCZYŃSKICH 

      12
00 

– W intencji Koła Łowieckiego „Śnieżnik” i członków o Boże błogosławieństwo 

      18
00 

– + Andrzej PRUCHNICKI 1 gr.  
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        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXXII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU -10.11.2019r. 

1. Dziś XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętajmy w 
naszych modlitwach o wszystkich prześladowanych za wiarę. Po Mszach św. 
zbiórka ofiar do puszek na pomoc prześladowanym. Codziennie do środy 
włącznie o godz. 17.30, modlitwa różańcowa z wypominkami, a po niej Msza św. 
wieczorna w intencji wszystkich wspomnianych tego dnia w wypominkach. 
Zapraszamy wszystkich do modlitwy.  
Plan modlitwy wspominkowej: 
10.11.2019 – STRACHOCIN, STRONIE WIEŚ, 
11.11.2019 – ul. MICKIEWICZA, ul. MORAWKA,  
12.11.2019 – ul. KRÓTKA, ul. DOLNA, 
13.11.2019 -  ul. SZKOLNA, OKRĘŻNA, ŚWIERKOWA, KOPERNIKA, 
KOŚCIELNA, SPORTOWA, ZIELONA, GÓRNA, TURYSTYCZNA, 
JAWOROWA, POLNA, WYPOMINKI BEZ ADRESU.                      
2. Jutro w poniedziałek, 11 listopada, przypada uroczystość 101 rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości w naszym mieście 
rozpoczną się od Mszy św. o godz. 12:00 w kościele parafialnym, w czasie 
której będziemy modlić się w intencji naszej ojczyzny, a także za poległych w jej 
obronie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i uczestniczenia w 
miejskich uroczystościach. Na początku Mszy świętej odśpiewamy wspólnie 
hymn narodowy. W tym dniu Msze św. jeszcze o 7:00 i 18:00.  
3. W czwartek, 14 listopada po Mszy św. wieczornej, ok. 18:45 
zapraszam na spotkanie wszystkich, którzy chcieliby założyć i tworzyć 
wspólnie stowarzyszenie działające przy naszej parafii. Serdecznie 
zapraszamy.J 
4. Jak co roku prosimy o pomoc w organizacji uroczystości św. Mikołaja przez 
naszą parafię. Od przyszłej niedzieli, 17 listopada, w kościele parafialnym 
zbieramy do kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne. 
Bardzo prosimy o nowe rzeczy lub takie, które nie noszą śladów zużycia. 
Również w przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na pomoc 
św. Mikołajowi. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. 
5. W sobotę, 16 listopada i niedzielę 17 listopada odbędą się diecezjalne 
rekolekcje w Świebodzicach. W sobotę spotkanie dla młodzieży, a w niedzielę dla 
dorosłych. Dla chętnych możliwy wyjazd z parafii. Proszę zgłaszać się do 
zakrystii do środy. 
6. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. codziennie 
przed Mszą św. poranną i wieczorną, również w niedzielę. 
7. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po 
niej Msza św. wieczorna. W czwartek o godzinie 17.30 – Godzina Święta, 
czyli wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja którą kończymy Koronką 
do Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św. Zapraszamy. 
Szczególną modlitwą otaczamy powołanych do służby w Kościele i nowe święte i 
liczne powołania. 
8. We wtorki zapraszamy młodzież w każdym wieku na Mszę św. o godz. 18:00  
i spotkanie modlitewne i konferencję. W najbliższy wtorek na spotkanie 
zapraszamy młodzież z klas siódmych i ósmych na spotkanie. Obecność 
kandydatów do bierzmowania, czyli uczniów klas siódmych obowiązkowa. 
9. W środę Wspólnota HALLELUJAH zaprasza na spotkanie modlitewne o godz. 
19:00 do kawiarenki św. Maternusa. Wcześniej o 18:00 Msza św. w kościele. 

10. W dzisiejszą niedzielę, drugą miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone 
są na cele remontowe w naszej parafii. Wielkie „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 
11. W sobotę, 30 listopada, proponuję pielgrzymkę do Częstochowy na 
zakończenie starego roku liturgicznego. Zapisy w zakrystii do przyszłej niedzieli. 
Koszt 50 zł.  
12. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 
13. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej parafii. 
14. 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. 
15. W ramach akcji miłosierdzia, zbieramy stare ( ale niekoniecznie) zimowe 
ubrania(kurtki, swetry, buty itp.) przez dwie najbliższe niedziele( 17 i 24 
listopada)przed każdą Mszą Świętą w salce katechetycznej. Zebrane rzeczy 
przekażemy potrzebującym. 
16. Organizujemy 10-dniowy wyjazd nad morze Bałtyckie do Łeby. Oferta jest 
dla wszystkich starszych i młodszych ale bez dzieci czyli dla dorosłych. Termin 
22.05. – 01.06. 2020r. Koszt 1050 zł. Cena zawiera dojazd autokarem ze 
Stronia Śl., pobyt, trzy posiłki dziennie i ubezpieczenie. Ilość miejsc 50. Za 
symboliczną opłatą można na miejscu WYPOŻYCZAĆ ROWERY I KIJKI. Zapisy w 
zakrystii do końca listopada 2019r. Zachęcamy do wyjazdu. 
 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM  
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 
 
 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności 
odeszła:  

Śp. +BRONISŁAWA KALBARCZYK 
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie… 

 
 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
- poniedziałek; ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA; 

- wtorek; ŚW. JOZAFATA BISKUPA I MĘCZENNIKA; 
- środa; ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA MATEUSZA, IZAAKA, KRYSTYNA         

PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKICH; 
 

Sudan Południowy – Przemilczane cierpienie! 
 
60,5% mieszkańców Sudanu Południowego to chrześcijanie z czego niemal 40% to katolicy,  
a 20,7% stanowią protestanci (anglikanie, baptyści i zielonoświątkowcy).32,9% to wyznawcy 
religii plemiennych, 6,2% wyznaje islam. Dodatkowo jest jeszcze 0,5% ateistów i 0,01% 
Świadkowie Jehowy.To najmłodsze państwo świata, które 9 lipca 2019 r. obchodziło osiem lat 
istnienia. Niestety to nie jest dobry czas, aby świętować, ponieważ wg najnowszego raportu 
ONZ, ponad połowa mieszkańców tego kraju (7 mln ludzi) głoduje. Nieprzerwanie w Sudanie 
Południowym trwa katastrofa humanitarna, kraj ten co roku przyjmuje miliardy dolarów 
pomocy międzynarodowej (ok.1,5 mld dolarów rocznie). Szacunkowo Sudan Płd. otrzymał 9,5 
mld dolarów pomocy międzynarodowej od czasu ogłoszenia niepodległości. 


