
 

INTENCJE  MSZALNE  

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO   - 31. 05. 

      730  
–TADEUSZ PALASIK +JANINA +JÓZEF 

     900 
– O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla IRENY i MIKOŁAJA z ok. 55r. ślubu  

    1030 
– +WALERIA OGRYZEK (int. od uczestników pogrzebu) 

   1030 
–+MICHAŁ GONTKO (2r. śm.) 

   1200 
–  +BRONISŁAW ++RODZICE i RODZEŃSTWO Z OBU STRON  

   1800 
– +GENOWEFA WOŹNIAK i +BARBARA REJTERADA (int. z okazji Dnia Matki) 

PONIEDZIAŁEK  – 01.06.  

      900 – 
–+MARIAN ZIEMIAK (int. od uczestników pogrzebu) 

   1800 
–  +JÓZEF SOCZYŃSKI (int. od uczestników pogrzebu) 

WTOREK –02.06. 

       700 –-+IRENA KURSA (int. od uczestników pogrzebu) 
      1800 

– +JÓZEF SOCZYŃSKI 

ŚRODA - 03.06.  

   700 – +DANIEL SZYMAŃSKI (int. od koleżanek i kolegów z pracy)  
      1800 –1.  Dziękczynna z prośbą o łaskę zdrowia dla RENATY przez wstawiennictwo  
             Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

        2. +JÓZEF TASZYCKI (int. z ok. urodzin) 

 

CZWARTEK  – 04.06. 

       700 – --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      1800 
–+STANISŁAW KAMIŃSKI (int. od rodzin WOSIAK, KOZIARA,  

                 SOBOLEWSKICH) 

PIĄTEK –05.06. 

         70 – ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      1800 
– +ZBIGNIEW BUGAJSKI (9r. śm.) +DANIEL +EDWARD +KAZIMIERZ                      

             +UDO +TADEUSZ +MARIANNA +ZOFIA 
 

 SOBOTA –06.06. 
          700 –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      1800 
– Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzech nasze i świata  

      1800 
–O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla JANA z ok. 68r. urodzin 

 

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ  - 07. 06. 

     730  
–++ Z RODZINY GUDOWSKICH, HENDRYKÓW, WERNERÓW,  

                 STĘPNIAKÓW 

     900
–+OLGA +STANISŁAW TWOREK +JAN +TADEUSZ +STANISŁAW  

           GRZYBOWSCY 

    1030 
– +WOJCIECH PIECHNIK (r. śm.) 

   1200 
–++ Z RODZINY KRASOWSKICH i SZATKOWSKICH 

   1200 
–  +PIOTR MALINOWSKI ++ RODZICE Z OBU STRON  

   1800 
– +WŁADYSŁAWA KOMOROWSKA (7r. śm.) +WŁADYSŁAW KOMOROWSKI  

              +KAZIMIERZ +FLORENTYNA +FRANCISZEK GAL +ZDZISŁAWA  
               SZYMANOWSKA +MARIANNA +KAZIMIERZ NIEDZIELA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Maternus  
 

TYGODNIK INFORMACYJNY PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 
I ŚWIĘTEGO MATERNUSA W STRONIU ŚLĄSKIM 

 
NR16 (1046) –  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

31 MAJA  2020 ROKU  
 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
31.05.2020r. 

1. Dziś uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO tzw. „Zielone Świątki”. Jest to 
święto dopełnienia Tajemnicy Paschalnej, przekazania jej w życie i działanie 
Kościoła, kończy się okres wielkanocny. W przyszłą niedzielę uroczystość 
Najświętszej Trójcy. Dziś można uzyskać odpust zupełny za pobożny śpiew lub 
recytację w kościele lub kaplicy hymnu : „O Stworzycielu Duchu przyjdź…”. Bardzo 
dziękuję wszystkim za udział w nocnej adoracji i czuwaniu modlitewnym zeszłej 
nocy. „Bóg zapłać”. W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca, po Mszach św. 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Po Mszy św. o godz. 
12:00 zmiana tajemnic różańcowych.  

2. Jutro drugi dzień „Zielonych Świątek”, święto Matki Bożej Matki Kościoła.  
Msze św. o godz. 9:00 i 18:00. Zapraszamy. Mszy św. o godz. 7:00 nie będzie. 

3. W naszej polskiej tradycji czerwiec to szczególny miesiąc poświęcony 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Od jutra przez cały czerwiec codziennie o 
godz. 17:30 nabożeństwo czerwcowe połączone z koronką do Bożego 
Miłosierdzia. Zapraszamy. 

4. W najbliższy piątek, pierwszy miesiąca, okazja do Spowiedzi św. od godz. 
17:00. Zapraszamy i zachęcamy do odprawienia Spowiedzi św. tzw. „pierwszo 
piątkowej” dzieci młodzież i dorosłych. Nabożeństwo „pierwszo piątkowe” o godz. 
17:30. 

5. W piątek, 5 czerwca, przed południem Ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych.  
Natomiast w sobotę, 6 czerwca, przed południem Ks. Tomasz odwiedzi swoich 
chorych. 

6. W sobotę, 6 czerwca, pierwsza miesiąca, nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15. W czasie nabożeństwa 
wystawienie Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa różańcowa, 
piętnastominutowe rozmyślanie oraz okazja do Spowiedzi św. 
Zapraszamy. 
7. Msze św. w tygodniu o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. codziennie 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. 

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy parafialnej, gdzie można nabyć różne 
artykuły również nowe numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. 

9. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary składane w tym trudnym czasie na 
potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za wszelką okazywaną nam pomoc i 
życzliwość. 
10. Bardzo dziękuję wszystkim za posprzątanie kościoła i przygotowanie do 
liturgii. 

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

12. Zgodnie z zaleceniami władz państwowych w Mszach św. w naszym 
kościele może uczestniczyć nieograniczona liczba osób. Informujemy, 
że Biskup świdnicki Marek Mendyk zniósł dyspensę od niedzielnej Mszy 
św. Zapraszamy do uczestniczenia w Mszach św. w kościele w dni 
powszednie, a szczególnie w niedzielę. 

 

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

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- poniedziałek; NMP MATKI KOŚCIOŁA, ŚWIĘTO 

- środa; ŚW. KAROLA LWANGI i TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW 
- czwartek; JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO i WIECZNEGO 

KAPŁANA 
- piątek; ŚW. BONIFACEGO BISKUPA i MĘCZENNIKA 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszli:  

Śp. +JULIA LEŚKO +DANIEL SZYMAŃSKI . Wieczne 
odpoczywanie racz im dać Panie… 

 
 
 

DEKRET BISKUPA ŚWIDNICKIEGO DLA DUCHOWIEŃSTWA  
I WIERNYCH DOTYCZĄCY DUSZPASTERSTWA PO 

ZNIESIENIU LIMITÓW UCZESTNIKÓW LITURGII 

W oparciu o aktualne zarządzenia, wskazania  
i sugestie władz kościelnych i cywilnych, przekazuję 
zarówno posługującym w diecezji świdnickiej, jak  
i wiernym wskazania dotyczące życia liturgicznego  
i posługi duszpasterskiej. Wskazania obowiązują od  

1 czerwca br. do czasu ewentualnego wydania 
nowszych norm. 

Dyspensa od obowiązku udziału w celebracji 

1.Odwołuję udzieloną wcześniej dyspensę od 
obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz 

uroczystościach obowiązkowych. 

 


