
 

INTENCJE  MSZALNE  

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA - 24. 11. 
        7

30 – 
+ Mirosław JURA 8 r. śm + Anna + Jan + Józef RYCZKO ++ z Rodziny 

       9
00 

– + Kornela BŁASZCZAK 27 r. śm. + Mirosława + Jakub 

       9
00 

– + Andrzej PRUCHNICKI 8 gr.  
      10

30 
–+ Stefania GODLEWSKA ++ Rodzice GODLEWSKICH i KUCZYŃSKICH 

      10
30 

–+ Barbara  w r. śm. + Karol + Jerzy 

      12
00 

–+ Katarzyna KOŁODZIEJCZYK i ++ z Rodziny 

      12
00 

– + Katarzyna + Aleksander + STASZAK z racji imienin + Maria +Jan +Adam +  

                 Dariusz WĘGLARCZYK ++ Rodziny GRABOWSKICH i SUCHECKICH 

      18
00 

– + Zdzisława MICHORCZYK w 10 r.  

PONIEDZIAŁEK  – 25.11.  
       7

00 -+ Andrzej PRUCHNICKI 9 gr.  
     18

00 
–+ Wiktoria WAWIEL 2 r. śm ++ z Rodziny WAWIEL i JUCHA 

WTOREK – 26.11. 
       7

00 - 
W intencji Macieja i Kornelii z okazji ślubu 

      18
00 

–+ Andrzej PRUCHNICKI 10 gr. 

 
ŚRODA -27.11. 

        7
00 –

 + Andrzej PRUCHNICKI 11 gr.  

18
00 

–1. + Anna ŻYŁA – od koleżanek 

 2.+ Krystyna PASTERNAK – od Jarka i Kamili Milusińskich 

 

CZWARTEK  – 28.11. 

        7
00 -

 + Ludwig KUSCH – intencja od uczestników pogrzebu 

      18
00 

–+ Władysław KULCZYCKI + Zofia +Barbara ++ Rodziny 

      18
00 

–+ Andrzej PRUCHNICKI 12gr. 

 

PIĄTEK –29.11. 
       7

00 – 
+ Krystyna PASTERNAK – od Brata Mieczysława z Rodziną 

      18
00 

– + Andrzej PRUCHNICKI 13 gr.  
SOBOTA –30.11. 

        7
00 -+ Andrzej PRUCHNICKI 14 gr.  

      18
00 

–------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA - 01. 12. 
        7

30 – 
++ Rodzice Anna +Edward ++ Rodziny z obu stron 

       9
00 

– + Zbigniew STASZKÓW z racji urodzin + Krystian 7 r. śm 

       9
00 

– + Andrzej PRUCHNICKI 15 gr.  
      10

30 
–+ Helena 24 r. śm. + Krystyna 36 r. śm ++ Rodziny SOCZYŃSKICH  

                  KUBLICKICH BAJERSKICH  + Mirosław  

      10
30 

–+ Andrzej SUCHECKI z racji imienin + Anna + Michał + Andrzej + Maria  

                 SUCHECCY + Dariusz WĘGLARCZYK 

      12
00 

–+ Aniela + Józef + Janina + Halina + Zbigniew + Mieczysław + Krzysztof KORŻ  

               + Leopold 

      12
00 

– + Andrzej + Weronika MICHORCZYK 

                 Dariusz WĘGLARCZYK ++ Rodziny GRABOWSKICH i SUCHECKICH 

      18
00 

–+ Stanisława + Antoni ZAUCHA ++ Dziadków + Helena + Michał WOLSCY  
              + Franciszka (k) ŚWIĘTALSKA 
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        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Niedziela Chrystusa Króla -24.11.2019r. 

1. Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, kończąca rok 
liturgiczny. Taca z dzisiejszej uroczystości przeznaczona jest na rozbudowę i 
budowę nowych kościołów w naszej diecezji. Jest to również święto patronalne 
Akcji Katolickiej. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na pomoc szkole 
katolickiej w Świdnicy. Ks. Biskup Ignacy Dec prosi o wsparcie tego dzieła. 
2. W  przyszłą niedzielę, 1 grudnia, rozpoczynamy Adwent, czas radosnego 
oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w czasie świąt Bożego Narodzenia i na 
końcu czasów.  
3. W sobotę, 30 listopada, odbędzie się pielgrzymka do Częstochowy. 
Wyjazd z placu przy kościele w sobotę o godz.6:00. Zapisy jeszcze 
trwają.  
4. Jak co roku prosimy o pomoc w organizacji uroczystości św. Mikołaja przez 
naszą parafię. Do niedzieli, 1 grudnia, 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. W zeszłą niedzielę 
zebraliśmy do puszek na pomoc św. Mikołajowi 1293zł,50gr. Wielkie „Bóg 
zapłać” za złożone ofiary.  
5. Codziennie przed Mszą św. wieczorną o godz. 17:35 będziemy odmawiać 
różaniec. W niedzielę modlitwa różańcowa o godz. 8:35. W każdą niedzielę o 
7:10 modlimy się Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 
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 17.00 – 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 oraz konferencję.  
9. W środę wspólnota HALLELUJAH zaprasza na rekolekcje do Kłodzka. 
Zainteresowanych proszę o kontakt z członkami wspólnoty. 
10. Od piątku, 22 listopada, roznoszone są po naszych domach opłatki 
wigilijne. Dostarczać je będzie pełniący funkcję kościelnego  
p. Jarosław Grzybowski. Nikt inny nie został do tej funkcji upoważniony. 
11. Pragniemy zorganizować akcję pomocową w formie paczek świątecznych dla 
potrzebujących z naszej parafii. Prosimy o zgłaszanie do Ks. Proboszcza osób, 
które potrzebowałyby takiej pomocy chodzi o osoby starsze lub rodziny w 
trudnej sytuacji. 
12. W przyszłą niedzielę nasza schola dziecięco - młodzieżowa będzie 
rozprowadzać za dobrowolną ofiarę pierniki i ozdoby świąteczne.  
13. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 
14. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej parafii. 
15. 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. 

16. Dziś jeszcze przed każdą Mszą Świętą w salce katechetycznej w ramach 
akcji miłosierdzia, zbieramy stare ( ale niekoniecznie) zimowe ubrania(kurtki, 
swetry, buty itp.) dziś jeszcze przed każdą Mszą Świętą w salce katechetycznej.  
Zebrane rzeczy przekażemy potrzebującym z naszej parafii i nie tylko.  
17. W kościele do nabycia świece CARITAS, duże i małe - Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom. Duża świeca 15zł, mała 6zł. 
18. Organizujemy 10-dniowy wyjazd nad morze Bałtyckie do Łeby. Oferta jest 
dla dorosłych. Termin 22.05. – 01.06. 2020r. Koszt 1050 zł. Cena zawiera 
dojazd autokarem ze Stronia Śl., pobyt, trzy posiłki dziennie i ubezpieczenie.  
Zapisy w zakrystii do końca listopada 2019r. 
 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM  
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 
 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności 
odeszła:  
Śp. + KRYSTYNA PASTERNAK Wieczne odpoczywanie racz jej dać 
Panie… 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
- sobota; ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA, ŚWIĘTO 

Odezwa bpa świdnickiego Ignacego Deca 

Drodzy Diecezjanie, w Świdnicy, w 2006 r. swoją działalność rozpoczęła 

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej. 

Na chwilę obecną w szkole, dbającej o integralny rozwój uczniów i realizującej 

wyjątkowy program wychowawczy oparty o chrześcijańskie zasady etyczne, uczy 

się 90 uczniów i zatrudnionych jest 17 nauczycieli posiadających wysokie 

kwalifikacje i kompetencje.  Nauka w szkole jest bezpłatna i dostępna dla 

wszystkich dzieci bez względu na miejsce zamieszkania i wyznania. Mając 

świadomość znaczenia dla przyszłości naszej diecezji i Ojczyzny właściwie 

ukierunkowanego procesu edukacyjnego młodego pokolenia, respektującego 

ewangeliczne normy i postawy, zwracam się do wszystkich Diecezjan z prośbą o 

jednorazowe finansowe wsparcie tej wyjątkowej i potrzebnej placówki dydaktycznej 

na terenie diecezji. Ufam, że ofiary złożone do puszek we wszystkich kościołach 

diecezji, pomogą szkole prowadzonej przez Caritas dynamicznie rozwijać swą 

działalność i przyczynią się do jeszcze lepszej jakości kształcenia i wychowywania 

młodego pokolenia. 

 


