
 

INTENCJE  MSZALNE  
VI NIEDZIELA WIELAKNOCNA - 17. 04. 

     730 +ZOFIA KRZYWONOS ( z ok. imienin) 
     900 – +WIKTORIA CZAPIGA (27r. śm.) ++ Z RODZINY CZAPIGA, ŻAK,  
            CUPIAŁ 
    1030 –  +EWELINKA BRODZIŃSKA (2r. śm.) 

    1030 –  +STANISŁAW KAMIŃSKI 
    1200 –  +MIROSŁAW DZYRA (10r. śm.) ++RODZICÓW 
   1800 – + STANISŁAWA PEŁKA– gerg.17 

PONIEDZIAŁEK  – 18.05.  

      700 – – O LICZNE ŚWIĘTE I CHARYZMATYCZNE POWOŁANIA DO ŻYCIA  
               KAPŁAŃSKIEGO ZAKONNEGO i MISYJNEGO SZCZEGÓLNIE  
               Z NASZEJ PARAFII 
   1800 –  +STANISŁAWA PEŁKA (greg.18) 

WTOREK –19.05. 

       700 –- +STANISŁAWA PEŁKA (greg.19) 
      1800 –  +STEFAN ZIÓŁKO (3r. śm.) 

ŚRODA - 20.05.  

       700 – +STANISŁAWA PEŁKA– gerg.20 

      1800 –1. O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla ANTONINY z ok.  

               urodzin 

2. O Boże bł. potrzebne łaski szczególnie o zdrowie opiekę M.B. dla STANISŁAWY 

3. +ZOFIA +FRANCISZEK  

4. +WŁADYSŁAWA +KONSTANTY +KUNEGUNDA +ZYGMUNT +STANISŁAW +MARIAN +KS. FELIKS 
SROKA 

5. +STANISŁAWA OLSZEWSKA (11r. śm.) 

6. +ZOFIA OLSZEWSKA (3r. śm.) 

7. +JANINA NATANEK (int. od sąsiadów) 
CZWARTEK  – 21.05. 

       700 – +STANISŁAWA PEŁKA– gerg.21 

      1800 –+MAŁGORZATA KOLENKIEWICZ (2r. śm.) 
 

PIĄTEK –22.05. 

         70 – +STANISŁAW KAMIŃSKI (int. od uczestników pogrzebu) 
      1800 – –+STANISŁAWA PEŁKA– gerg.22 

 SOBOTA –23.05. 

          700 –+STANISŁAWA PEŁKA– gerg.23 

      1800 – +HELENA ZIEMIAK (1r. śm.) +MARIA +MICHAŁ ZIEMIAK  
             +JANINA +STANISŁAW +HENRYK RĘBISZ ++ Z RODZINY BERNAŚ 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - 24. 04. 

     730  –+JÓZEF PIELUCH ++ Z RODZINY 
     900 – +MARIA TRYLIŃSKA (int. z ok. urodzin)  
    1030 – +ZBIGNIEW STASZKÓW (2r. śm.) ++RODZICÓW +KRYSTIAN +TADEUSZ 
+DANUTA                                 
   1200 –  +JULIA +EUGENIUSZ +ANNA +JAN +MARIA +JÓZEF 
   1800 – + STANISŁAWA PEŁKA– gerg.24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternus  
 

TYGODNIK INFORMACYJNY PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 
17.05.2020r. 

1. Dzisiaj obchodzimy setną rocznicę urodzin św. JANA 
PAWŁA II. W czasie Mszy św. wsłuchujemy się w nauczanie 
świętego, a po Mszy św. przy wyjściach z kościoła można 
poczęstować się papieskimi pączkami. Smacznego. 
2. Poniedziałek, wtorek i środa to KWARTALNE DNI MODLITW O 
URODZAJE, podczas których Kościół modli się o dobre urodzaje i za 
kraje głodujące. Modlitwy błagalne w tych intencjach w czasie 
nabożeństwa majowego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

3. W czwartek rozpoczynamy Nowennę do Ducha Świętego przed 
uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Nowenna będzie połączona 
z nabożeństwem majowym. 

4. W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego 
rozpoczniemy czuwanie modlitewne, które potrwa całą noc. 
Będzie to czuwanie różańcowe i trwać będzie od 30 maja 
/sobota/od godz. 19:00 do 31 maja /niedziela/ do godz. 
7:00. Co pół godziny chętne osoby będę odmawiać jedną 
część różańca. Aby każda minuta czuwania była wypełniona 
modlitwą prosimy by zapisać się na czuwanie  
na kartkach wystawionych przy wyjściach z kościoła. Na 
poszczególne godziny może zapisać się więcej osób niż 
jedna. Zachęcamy do podjęcia tej modlitwy. 

5. W naszej polskiej tradycji maj to szczególny miesiąc poświęcony 
Matce Najświętszej, która jest także patronką naszej parafii. 
Codziennie o godz. 17:30 nabożeństwo majowe połączone  
z koronką do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy. 
6. W odpowiedzi na apel papieża Franciszka skierowany do 
wszystkich wiernych, zachęcający do odmawiania w maju modlitwy 
różańcowej w domach, zachęcamy do ochoczego i wielkodusznego 
przyjęcie tego papieskiego zaproszenia. Niech łączące nas na 
modlitwie tajemnice różańcowe będą przez nas ofiarowane  
w intencjach papieża, o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za 
cały personel medyczny i wszystkie służby. 

7. Zgodnie z zaleceniami władz państwowych w Mszach św.  
w naszym kościele może uczestniczyć jeszcze więcej osób niż 
dotychczas. Wszystkich chętnych nie obawiających się  
o swoje zdrowie zapraszamy do uczestniczenia w Mszach św.  
w kościele. 

8. 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. 
Zapraszamy. Naszą modlitwą otaczamy powołanych do służby  
w Kościele i modlimy się o święte i dobre powołania kapłańskie  
i zakonne. 

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. Bardzo dziękuję wszystkim osobom za posprzątanie kościoła 
i przygotowanie do dzisiejszej liturgii. 

11. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje 
mszalne można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. w 
kancelarii parafialnej, telefonicznie lub mailowo. 

12. 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 odeszła:  
Śp. +JANINA NATANEK. Wieczne odpoczywanie racz jej 
dać Panie… 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- czwartek; ŚW. JANA NEPOMUCENA KAPŁANA i 
MĘCZENNIKA 

 

 


