
 

Intencje  Mszalne  
XII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 21. 06. 

     730  –+JÓZEF PIELUCH ++RODZICÓW 
     900–+JÓZEF (14r. śm.) (z ok. Dnia Ojca) 
    900 – +ALICJA (z ok. imienin) +JÓZEF ++ Z RODZINY HUDZIEC, HRYNIEWICZ,              
              MICHORCZYK 

   1030 –  +WANDA KAŁUŻA (z ok. imienin i urodzin) +WERONIKA +JAN 

   1200 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B. dla KS. TOMASZA  
              z ok. imienin (int. od Róż Różańcowych) 
   1800 – +JAN KUROSZ (z ok. imienin) 

 
PONIEDZIAŁEK  – 22.06.  

      700 – – +EUGENIUSZ SKIBA (int. od rodziny SKIBÓW ze SZKODNEJ) 

   1800 –  +MARTYNA ROGUSKA (25r. śm.) 
WTOREK –23.06. 

       700 –- +EUGENIUSZ SKIBA (int. od rodziny SKIBÓW ze SZKODNEJ) 
      1800 – +HENRYK DRABIK (2r. śm.) ++RODZICÓW Z OBU STRON  
              ++BRACIA +ANDRZEJ +JERZY +MIROSŁAW 

ŚRODA - 24.06.  

      900 – +JAN STERCUŁA  
       1800 –  1. +MARIAN (9r. śm.) ++RODZICÓW ++DZIADKÓW +BRATA 

2. +KRZYSZTOF ŚLIWA (16r. śm.) ++ Z RODZINY 

3. ++RODZICÓW +BRATA 

4. +JANINA +ANNA +ANDRZEJ +ROZALIA +JÓZEF +DARIUSZ 

5. +JAN +FRANCISZEK CYGAN ++RODZCIÓW Z OBU STRON 

6. +MARIAN GWOŹDZIEWICZ ++RODZICE +WERONIKA +ANDRZEJ +FRANCISZKA 
+KAROL 

CZWARTEK  – 25.06. 

    700  – +BARBARA DZIADUŚ (int. od ucz. pogrzebu) 
    1800 – +JULIA LEŚKO (int. od ucz. pogrzebu)  

PIĄTEK –26.06. 

         700- O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.                                          
           dla ADAMA i ANNY z ok. r. ślubu i potrzebne łaski dla dzieci i           
           wnuka 

      1800 – +JAN +JANINA BIAŁEK (int. z ok. imienin) 
 

 SOBOTA –27.06. 

          700 –- +DANIEL SZYMAŃSKI (int. od ucz. pogrzebu) 

      1800 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
          dla KRZYSZTOFA i JOANNY z ok. 15r. ślubu oraz dla córki NATALII                    
         i całej rodziny 

      1800 –O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla MATEUSZA z  
          ok. 2r. urodzin 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 28. 06. 

     730  –+JANINA +JAN +TERESA +TADEUSZ +ROMAN ++Z RODZINY  
           PRÓCHNICKICH 
     900–W INTENCJI BOGU WIADOMEJ 
    1030 –  +MIECZYSŁAW JAKUBEK (30r. śm.) +OTYLIA +RYSZARD 

    1200 –O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
             dla MARII i KRZYSZTOFA z ok. 40r. ślubu oraz dla całej rodziny 
   1800 – +KRZYSZTOF NIEWIADOMY (7r. śm.) 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 
21.06.2020r. 

1. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy „Dzień Ojca”. Naszym ojcom składamy 
serdeczne życzenia wielu Łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i naszych 
świętych patronów oraz zdrowia i radości. Pamiętajmy w modlitwie o naszych 
ojcach żyjących i zmarłych. 

2. W środę uroczystość NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA. Msze św. 
w tym dniu o godz. 9:00 i 18:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7:00. 

3. W piątek, 26 czerwca, kończy się rok szkolny i katechetyczny.  
W tym dniu w czasie Mszy św., o godz. 18:00 podziękujemy dobremu Bogu  
za wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego czasu pracy i nauki oraz 
poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje. Zapraszamy na tę liturgię dzieci, 
młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz dyrektorów naszych szkół  
i przedszkola. 

4. 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. 

5. 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. 

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

7. 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. 

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

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

 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- środa; NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA, UROCZYSTOŚĆ 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odszedł:  

Śp. +EUGENIUSZ SKIBA. Wieczne odpoczywanie racz mu dać 
Panie… 

Komunikat Biskupa Świdnickiego 

Drodzy diecezjanie, przed szesnastu laty, 25 marca 2004 r., 
wraz ze święceniami biskupimi i ingresem księdza biskupa 
Ignacego Deca, rozpoczęła się historia naszej diecezji. Jej 
pierwszy Pasterz na przestrzeni kilkunastu lat, wsparty Bożą 
łaską oraz entuzjazmem i ofiarnym zaangażowaniem zarówno 
duchowieństwa, jak również osób konsekrowanych i wiernych 
świeckich, zorganizował zręby naszego lokalnego Kościoła. Nie 
sposób wymienić wszystkich inicjatyw duszpasterskich, trudno 
zliczyć wszystkie wizyty, spotkania, rozmowy Księdza Biskupa  
z księżmi i osobami świeckimi w kurii, w parafiach, na 
pielgrzymkach i przy innych okazjach. W dniu 31 marca br. 
papież Franciszek przyjął, wynikającą z racji osiągniętego 
wieku, rezygnację bpa. Ignacego i wyznaczył dla diecezji 
nowego Pasterza. Przejmując i podejmując dziedzictwo Kościoła 
świdnickiego, chcę wraz z bp. Adamem oraz z całą wspólnotą 
diecezjalną wyrazić naszą wdzięczność pierwszemu Biskupowi 
Świdnickiemu. Dlatego zapraszam duchowieństwo, osoby 
konsekrowane oraz wiernych świeckich na uroczystą Mszę św., 
która będzie sprawowana w katedrze świdnickiej w sobotę, 4 
lipca br. r. o godz. 12.00. Tego dnia stańmy razem u boku 
Pierwszego Biskupa diecezji świdnickiej, aby we wspólnotowej 
modlitwie podziękować Panu Bogu za dar dobrego pasterza i 
prosić o Boże błogosławieństwo na dalsze lata jego życia i 
biskupiego posługiwania wśród nas. 

† Marek Mendyk 

Biskup Świdnicki 

 

 

 

 


