
 

INTENCJE  MSZALNE  

 

NIEDZIELA - 26. 01. 
        730 – + Edmund BULKA ++ Rodzeństwo i Rodzice 

       900 
– + Mariusz KACZMAREK 1 r. śm 

       1030 
–+ Jarosław MROZEK 2 r. śm.  

      1030 
– + Anna SUCHECKA w 1 r. śm. ++ Rodziny SUCHECKICH + Michał +Maria +  

               Zbigniew 

      1200 
– + Krzysztofa(k) WINIARSKA 2 r. śm. 

      1200 
–+ Magdalena WIELICZKO 14 r. śm ++ Rodziny z obu stron 

      18
00 

– + Aleksander STASZAK 8 r. śm. + Katarzyna STASZAK 

 

PONIEDZIAŁEK  – 27.01.  
       700 – O Bożą łaskę i opiekę oraz szczęśliwą operację dla córki Ireny 

      18
00 

– + Halina SKIERKOWSKA 1 r. śm. 

 

WTOREK –28.01. 
       7

00 - -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     18
00 

– W intencji Edwarda o łaskę odnalezienia  

 
ŚRODA- 29.01.  

       7
00 

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

      18
00 

– + Kazimiera KOSTOWSKA – od Żywego Różańca 

 

CZWARTEK  – 30.01. 

        7
00 – 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      18
00 

– + Janina + Stefan – od córki Krystyny 

 

PIĄTEK –31.01. 
       7

00 – 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      18
00 

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

 

SOBOTA –01.02. 
        7

00 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      18
00 

–O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski opiekę Matki Bożej dla Krystyna  

              i Moniki oraz dla Wnuków Andrzeja i Gabrieli z okazji urodzin 

 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA  - 02. 02. 
        730 – + Tatiana + Mikołaj + Władysław OSIECCY 

       900 
– + Anna + Adam + Zofia +Leon +Marian +Aniela +Piotr ++Rodziny  

                JASTRZĘBSKICH 

       900 
–+ Maria z okazji imienin + Stefan ++ Rodzice z obojga stron + Zenon + Adrian  

               +Elżbieta +Henryk +Stefania 

      1030 
– + Daniela MILLER 1 r. śm 

      1200 
– + Maria SMYREK  

      18
00 

– W int. Mieczysława LESZCZYŃSKIEGO dziękczynna za uzdrowienie z prośbą   
                  o nawrócenie dla rodziny o błogosławieństwo Boże i jedność i miłość w rodzinie 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
III NIEDZIELA ZWYKŁA 

26.01.2020r. 
1. Dzisiaj Niedziela Słowa Bożego. Ma ona być poświęconą celebracji, 
refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Zachęcamy do czytania Pisma 
Świętego. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na potrzeby katedry 
świdnickiej. Dziś także spotkanie opłatkowe Róż Różańcowych o godz. 
16:00. Zapraszamy. 
2. W sobotę, 1 lutego, po Mszy św. o godz.7:00 bardzo prosimy o 
pomoc w rozebraniu dekoracji świątecznych, choinek w kościele i 
posprzątaniu kościoła.  
3. Również w sobotę, 1 lutego, pierwszą miesiąca, nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15. Wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa różańcowa, 
piętnastominutowe rozmyślanie i okazja do Spowiedzi św. Zapraszamy. 
4. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania 
Pańskiego, tradycyjnie nazywane  Matki Boskiej Gromnicznej. Na 
początku każdej Mszy Świętej będzie miał miejsce obrzęd 
błogosławieństwa świec. Prosimy o przyniesienie ze sobą gromnic.  
Niech staną się one znakiem obecności Chrystusa, który jest Światłością 
Świata. Gromnice można nabyć w naszej agendzie. W tym dniu 
obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Otoczmy  naszą 
modlitwą tych, którzy przez składane śluby zakonne ofiarują swoje życie 
Panu Bogu. W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca,  
po Mszach św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Po 
Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic różańcowych. 
5. Nasza parafia M.B. Królowej Polski i św. Maternusa organizuje w 
czasie ferii zimowych tzw. półkolonie dla 44 dzieci z klas od pierwszej do 
ósmej oraz przedszkolaków (sześciolatki). Półkolonie odbędą się w 
pierwszym tygodniu ferii, w dniach 10.02., 12.02., 14.02., 15.02. br. 
Formularz zgody rodziców na udział w półkoloniach można otrzymać w 
zakrystii, kancelarii parafialnej i w szkole. Wypełnione i podpisane 
formularze należy oddać najpóźniej do piątku 31 stycznia 2020r. 
Zapraszamy dzieci do udziału. Zachęcamy też wolontariuszy do pomocy 
w organizacji i przeprowadzeniu pól koloni. 
6. W sobotę, 1 lutego, od godz. 10:00 ks. Tomasz odwiedzi swoich 
chorych. Ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych w piątek 7 lutego. 
7. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. 
codziennie przed Mszą św. poranną i wieczorną, w niedzielę w czasie 
każdej Mszy św. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
o godz. 18.00, a po niej Msza św. wieczorna. Kancelaria parafialna 
czynna w poniedziałki i środy od godz. 16:00 do godz. 17:00,  
a w soboty od godz. 8:00 do godz. 9:00. Zapraszamy. 
8. W czwartki 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. od godz. 

17:30. Zapraszamy. Szczególną modlitwą otaczamy powołanych do 
służby w Kościele i modlimy się o święte i liczne powołania. 
9. W agendzie parafialnej do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, 
Niedziela, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, wkłady i wiele innych 
artykułów. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy. 
10. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”.  
11. Zakończyła się wizyta duszpasterska. Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy przyjęli nas w swoich domach i mieszkaniach. Dziękujemy 
również za złożone ofiary. 
12. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy dla 
naszej parafianki chorej na nowotwór. Dziękuje tym , którzy upiekli i 
dostarczyli ciasta, wolontariuszom, i wszystkim kupującym ciasta i 
składającym ofiary. Zebraliśmy 7459zł i 6gr. „Bóg zapłać”. Pieniądze 
zostały przekazane rodzinie.  
 

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

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła:  
Śp. +  TERESA PIEKARSKA. Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie… 

 
Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona 
w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym  
w ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim w formie Motu 
Proprio „Aperuit illis”. Jak zaznaczył Franciszek, ma się ona przyczynić 
„aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma 
Świętego”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. 
Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego,  
a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła. 
W tym roku, po raz pierwszy, Niedziela Słowa Bożego przypada 26 
stycznia.Papież podkreśla, że dla zrozumienia Pisma Świętego konieczne 
jest odczytywanie go w perspektywie wydarzenia Chrystusa,  
a jednocześnie wydarzenia z Misji Jezusa i Jego Kościoła należy 
odczytywać w świetle Pisma Świętego. Przypomina, iż na zakończenie 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia poprosił, aby jedna niedziela w 
ciągu roku została w całości poświęcona słowu Bożemu. Zaznacza, że 
ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego spełnia prośby Ludu Bożego,  
a także postulaty zawarte w nauczaniu II Soboru Watykańskiego oraz 
adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini. „Ustanawiam 
zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, 
refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje 
się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy 
wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do 
modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie 
Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo 
Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, 
aby dojść do trwalej i autentycznej jedności” – czytamy w dokumencie 
Ojca Świętego 
 


