
 

INTENCJE  MSZALNE  
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 

 
PONIEDZIAŁEK  – 08.06.  

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

   1800 
–  +ADAM SADOWSKI (int. od uczestników pogrzebu) 

WTOREK –09.06. 

       700 –- +BARBARA DZIADUŚ (int. od brata Mateusza z żoną i dziećmi) 
      1800 

– +DANIEL SZYMAŃSKI (int. od koleżanek i kolegów z pracy) 
ŚRODA - 10.06.  

        700 – +JANINA NATANEK (int. od uczestników pogrzebu)  
      1800 – 1. O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę                 
                 M.B. dla AGNIESZKI i JANA z ok. urodzin 

                 2. Dziękczynno – błagalna przez wstawiennictwo M.B. Nieustającej Pomocy  
                    z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o bł. Boże i zdrowie 

 

CZWARTEK  – 11.06.- BOŻE CIAŁO 

    730  
–+ZOFIA BIELA 

   900
–+WANDA +JAN GUSTAFIAK +JAN +ZOFIA +TADEUSZ SADOWICZ 

  1030 
– ++RODZICÓW +TERESA +HENRYK KONICCY 

  1030 ++ Z RODZINY KRASOWSKICH i SZATKOWSKICH 

 1800 
– +TERESA +MARIAN DZIADUŚ  

PIĄTEK –12.06. 

         700+BARBARA DZIADUŚ (int. od brata Mateusza z żoną i dziećmi) 

      1800 
– +ADAM SADOWSKI (int. od przyjaciół z Górskiej Doliny) 

 

 SOBOTA –13.06. 

          700 –-+BARBARA DZIADUŚ (int. od brata Mateusza z żoną i dziećmi) 

      1800 
– +JADWIGA MARSZYŃSKA (12r. śm.) +PIOTR MARSZYŃSKI (12r. śm.)  

++ z rodziny MARSZYŃSKICH i STANKIEWICZ 

      1800 
–+JAN GALOS (1r. śm.) +JADWIGA +KRYSTYNA GALOS 

++ Z RODZINY GALOS OBOJGA STRON 

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ  - 14. 06. 

     730  
–+EUGENIUSZ MAMRO (8r. śm.) 

     900
–O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B. dla ELŻBIETY  

    1030 
– +AGNIESZKA SARYSZ (4r. śm.) +TERESA MATYSZKIEWICZ  

               +STANISŁAW +EMILIA PRZEJCZOWSCY 

   1200 
–  +JAN (20r. śm.) (z ok. imienin) ++RODZICE Z OBU STRON +MARIA  

               ++ Z RODZINY GONCIARZ i POMIOTŁO 

   1800 
– O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B. dla CAŁEJ RODZINY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Maternus  
 

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

 
NR17 (1047) –  NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ  

07 CZERWCA  2020 ROKU  
 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 07.06.2020r. 

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, po Mszach św. wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja. Po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana 
tajemnic różańcowych.  

2. W czwartek, 11 czerwca, obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa – tzw. „Boże Ciało”. Składamy publiczne świadectwo swej wiary  
i pobożności wobec Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w procesji. 
Msze św. w tym dniu o godz. 7:30, 9:00, 10:30 i 18:00. Po głównej Mszy św.  
o godz. 10:30 rozpocznie się tradycyjna procesja Eucharystyczna do czterech 
ołtarzy ulicami naszego miasta. Prosimy o przygotowanie 4 ołtarzy na trasie 
procesji tak, jak co roku: przy ul. Kościuszki, Hutniczej, Nadbrzeżnej  
i w wejściu do kościoła Zmartwychwstania, gdzie nastąpi zakończenie i 
rozwiązanie procesji.  

Prosimy o przygotowanie ołtarzy następujących mieszkańców: 

1– mieszkańcy ul. Kościuszki, Kościelnej, Strachocina i Akcja Katolicka 

2– mieszkańcy ul. Hutniczej, Zielonej, Nadbrzeżnej 36 i Goszowa  

3– mieszkańcy ul. Nadbrzeżnej, Mickiewicza  

4– mieszkańcy ul. Żeromskiego, Krótkiej, Stronia-Wsi i przyległych, 
strażacy.  

Tradycyjnie prosimy strażaków do pomocy w przebiegu i zabezpieczeniu trasy 
procesji. 

Zapraszamy i zachęcamy dziewczynki do sypania kwiatów, próba sypania 
kwiatków  
we wtorek o godz. 17.00. Prosimy o udekorowanie okien swoich domów 
symbolami i obrazami religijnymi i godne zachowanie w czasie procesji.  
Od piątku przez całą oktawę Bożego Ciała procesja eucharystyczna wokół kościoła  
w ramach nabożeństwa czerwcowego. W czasie procesji bezwzględnie 
prosimy o zachowywanie dwóch metrów odstępu i posiadanie maseczek 
na twarzach.  

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

4. W najbliższą środę, 10 czerwca, będziemy gościć w naszej parafii siostry ze 
zgromadzenia św. Józefa z Polanicy Zdrój. Siostry przywiozą relikwie swojego 
założyciela św. Zygmunta Gorazdowskiego. Spotkanie ze Świętym i siostrami w 
czasie wieczornej Mszy św. jak również po Mszy św. Na spotkanie zaprasza 
wspólnota Hallelujah. 

5. W sobotę, 13 czerwca, o godz.18:00 nabożeństwo fatimskie. 
Rozpoczniemy różańcem fatimskim, następnie Msza św. i procesja fatimska  
z figurą Matki Bożej Fatimskiej. 

6. 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. Zapraszamy na 
indywidualną adorację. 

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

8. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary składane w tym trudnym czasie 
na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za wszelką okazywaną nam 
pomoc i życzliwość. 

9. Bardzo dziękuję wszystkim za posprzątanie kościoła i przygotowanie 
do liturgii. 

10. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, ofiary składane na tacę 
przeznaczone są na potrzeby remontowe w naszej parafii. 

 

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

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- poniedziałek; ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 

- czwartek; NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 
- sobota; ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, KAPŁANA I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszła:  

Śp. +BARBARA DZIADUŚ . Wieczne odpoczywanie racz jej dać 
Panie… 

 
Wskazania Biskupa Świdnickiego związane z uroczystością Bożego 

Ciała  

Drodzy diecezjanie, 

Na mocy rozporządzeń państwowych, zezwalających na nieograniczone 

limitem wiernych zgromadzenia religijne poza miejscem kultu (por. § 15 ust. 8 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.  - Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r., poz. 964: „Zgromadzenia 

organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków 

wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy 

zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego 

uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem 

osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa 

się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od 

siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust.1, z wyłączeniem 

osób sprawujących kult religijny”), informuję, że możliwa jest w tegoroczną 

uroczystość Bożego Ciała organizacja tradycyjnych procesji eucharystycznych 

do czterech ołtarzy. 


