
 

INTENCJE  MSZALNE  
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA - 03. 05. 

 730 – +ALICJA KRASOWIAK (5r. śm.) +TADEUSZ ++ Z RODZINY 

 900 – +JÓZEF PISZCZEK (20r. śm.) ++ RODZICÓW Z OBU STRON    
900 – +STANISŁAWA PEŁKA– gerg.3 
1030 –+STANISŁAW +OLGA TWOREK +JAN +TADEUSZ +STANISŁAW  
          GRZYBOWSCY 
1200 – O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH 
1800 –+ZOFIA +STANISŁAW +MARIAN KACZMAREK +HELENA +MIECZYSŁAW KAMIŃSCY 

PONIEDZIAŁEK  – 04.05.  

      700 – – +STANISŁAWA PEŁKA– gerg.4 

     1800 –  +EWELINA MAJERCZYK (1r. śm.) 
WTOREK –05.05. 

       700 –- +STANISŁAWA PEŁKA– gerg.5 

    1800 –  +FLORIAN DRĄG (z ok. imienin) ++RODZICE Z OBU STRON +JOLANTA +ANNA  
                +WŁADYSŁAW +WANDA +ZOFIA +JÓZEFA +ANTONINA ++ Z RODZ. DRĄG  
                 SORDYL, KAŹMIERCZAK 

ŚRODA - 06.05.  
         700 – +STANISŁAWA PEŁKA– gerg.5 

      1800 –1,. O moc i światło Ducha Św. w czasie egzaminów maturalnych dla JAKUBA 

2. O szczęśliwą operację i zdrowie dla WALENTEGO 

3. +ZOFIA GAJ (21r. śm.) +ZBIGNIEW +DANIEL +EDWARD +KAZIMIERZ +UDO 
+MARIANNA 

4. +ZDZISŁAW CZOCHARA (int. od ucz. pogrzebu) 

5. +IRENA +STANISŁAW GRABOWSCY +STANISŁAW +STANISŁAWA GUTEK  
(z ok. imienin) 

CZWARTEK  – 07.05. 

       700 – +DANUTA MAŁYSIAK (int. od ucz. pogrzebu) 

      1800 –+STANISŁAWA PEŁKA– gerg.6 
PIĄTEK –08.05. 

         900 – +STANISŁAWA PEŁKA– gerg.8 

      1800 – +STANISŁAWA PEŁKA (int. od rodziny KACZMAREK) 
 

 SOBOTA –09.05. 
          700 –+ JANUSZ TARNOWSKI – INTENCJA OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU 

       1800 – STANISŁAWA PEŁKA– gerg.8 

      1800 – +STANISŁAW KAMIŃSKI (z ok. imienin 

V NIEDZIELA WIELAKNOCNA - 10. 04. 

     730 +EUGENIUSZ ++RODZICE Z OBU STRON 
     900 – ++RODZICÓW i +BRATA 

      900 – +STANISŁAWA PEŁKA– gerg.9 
      1030 –  +ELŻBIETA STASZKÓW (8r. śm.) +WŁADYSŁAW +TADEUSZ +ZBIGNIEW +DANUTA 
      1200 –  +JAN KUROSZ 
      1200 – O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla STRAŻAKÓW I ICH  
                RODZIN 

   1800 –O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla STANISŁAWA z ok. 80r. urodzin 
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Tyś wielką 
chlubą 
naszego 
narodu 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 
03.05.2020r. 

 
1. Dzisiaj w naszej parafii obchodzimy uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski. W naszej Parafii jest to uroczystość 
odpustowa. Msze św. w porządku niedzielnym czyli 7:30, 9:00, 
10:30, 12:00 i 18:00. Główna Msza św. tzw. „Suma odpustowa” 
będzie odprawiona o godz. 12:00. Msza św. o godz.12:00 będzie 
transmitowana na żywo na naszej stronie parafialnej 
facebookowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Dzisiaj 
pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach św. wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja. 
2. Zgodnie z zaleceniami władz państwowych w Mszach św. w naszym 
kościele może uczestniczyć o wiele więcej osób niż dotychczas. 
Wszystkich chętnych nie obawiających się o swoje zdrowie zapraszamy do 
wspólnej modlitwy w kościele. 
3. Rozpoczął się miesiąc maj. W naszej polskiej tradycji to szczególny 
miesiąc poświęcony Matce Najświętszej, która jest patronką naszej 
parafii. Codziennie o godz. 17:30 nabożeństwo majowe połączone  
z koronką do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy. 
4. W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, bpa  
i męczennika, głównego patrona Polski i diecezji świdnickiej. Msze 
Święte o godz. 9:00 i 18:00. 
5. Bardzo dziękuję wszystkim osobom za posprzątanie kościoła  
i przygotowanie do dzisiejszej liturgii. Bardzo dziękuję paniom za 
umycie okien w kościele przed uroczystością odpustową. Dziękuję 
również bardzo za ufundowanie kwiatów do kościoła na 
uroczystość odpustową. Wielkie „Bóg zapłać”. 
6. W przyszłą niedzielę, 10 maja, na Mszy św. o godz. 12:00 
będziemy się modlić szczególnie w intencji naszych strażaków z 
okazji ich patronalnego święta. Zapraszamy wszystkich chętnych 
strażaków i ich rodziny do wspólnej modlitwy. 
7. Msze św. w tygodniu o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. przed każdą 
Mszą św. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.  
W czwartek o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja którą kończymy Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. Zapraszamy. Naszą modlitwą otaczamy powołanych do 
służby w Kościele i modlimy się o święte i dobre powołania kapłańskie i 
zakonne.  
8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne 
można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. w kancelarii parafialnej, 
telefonicznie lub mailowo. 
9. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary składane w tym trudnym czasie 
na potrzeby naszej parafii. Dziękuję również bardzo tym wszystkim, 

którzy składają ofiary przelewem na konto parafialne. Wielkie „Bóg 
zapłać”. Bardzo dziękujemy za posiłki dostarczane na plebanię. Bardzo 
dziękujemy za to wsparcie. Modlimy się w intencji naszych 
dobrodziejów. 
10. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć 
różne artykuły również nowe numery „Gościa Niedzielnego”  
i „Niedzieli”. 
 
 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM SZCZĘŚĆ 
BOŻE !!! 
 
 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszli:  

Śp. +WALERIA OGRYZEK +IRENA KURSA 
 Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  

- poniedziałek; ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA 
- środa; ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA i JAKUBA, ŚWIĘTO 

- piątek; ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA, 
UROCZYSTOŚĆ 

 

Komunikat Biskupa Świdnickiego w związku z apelem papieża 

Franciszka 

o majową modlitwą różańcową 

W odpowiedzi na apel Ojca Świętego skierowany do wszystkich wiernych, 
zachęcający do odmawiania w maju modlitwy różańcowej w domach, 
proszę całą wspólnotę diecezjalną o ochocze i wielkoduszne przyjęcie tego 
papieskiego zaproszenia. Niech łączące nas na modlitwie wezwania Litanii 
Loretańskiej oraz rozważane tajemnice różańcowe będą przez nas 
ofiarowane w intencjach Ojcach Świętego, o ustanie epidemii, za 
wszystkich chorych,  za cały personel medyczny i wszystkie służby. 
Proszę także o uwzględnienie intencji modlitwy o dar zgody narodowej i 
miłość społecznej. 

+ Marek Mendyk 

Biskup Świdnicki 

 


