
 

Intencje  Mszalne  
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.) 

PONIEDZIAŁEK  – 29.06.  

   1800 –  +JÓZEF SERAFIN (16r. śm.) +JADWIGA SERAFIN (13r. śm.) 

 
WTOREK –30.06. 

 
      1800 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
                 dla ALFREDY i MIECZYSŁAWA z ok. 64r. ślubu 

 
ŚRODA - 01.07.  

 

 1800 – 1. O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
         dla OLIWII z ok. 14r. urodzin oraz dla ANGELIKI i SEBASTIANA,  
         EWELINY i ALEXA 

2. O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
dla HALINY z ok. imienin oraz +GERTRUDA +ALEX +WŁADYSŁAW 
+STANISŁAW 

3. +RODZICE +ANIELA +JÓZEF ++RODZEŃSTWO +STANISŁAWA +ANIELA 
+ANNA +STEFANIA ++BRACIA +JÓŻEF +JAN +STANISŁAW ++ Z RODZ. 
KŁAK 

CZWARTEK  – 02.07. 

    1800 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
            dla SIOSTRY IGNACJI z ok. 20r. życia zakonnego 

 
PIĄTEK –03.07. 

      1800 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
              dla KS. TOMASZA z ok. imienin 

 
 SOBOTA –04.07. 

      1800 – +KAROL (11r. śm.) +HALINA +ROMAN +EMILIA +MIECZYSŁAW                    
               +JÓZEF +CZESŁAWA +JERZY 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  - 05. 07. 

     730  – +STANISŁAW +OLGA TWOREK +JAN +STANISŁAW +TADEUSZ                
               GRZYBOWSCY 
     900– ++RODZICE ++Z RODZINY FREDYK 
    1030 –  +MIROSŁAW SOCZYŃSKI (int. z ok. urodzin) 

    1200 – +JANINA (21r. śm.) +STANISŁAWA +KAZIMIERZ +WACŁAW  
              +STANISŁAW +STEFANIA +JÓZEF +ELŻBIETA 

   1800 – +GENOWEFA +JÓZEF ++Z RODZINY 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

28.06.2020r. 
1. Rozpoczęły się wakacje, wszystkim naszym parafianom wyjeżdżającym 
na wakacje życzymy dobrego wypoczynku i dobrej pogody. W naszej 
parafii witamy miłych gości i życzymy miłego wypoczynku i pobytu w 
naszych stronach. Przypominamy o prawie i obowiązku człowieka 
wierzącego do uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. i o osobistej 
modlitwie, również w czasie wakacji. 

2. W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca, po Mszach św. adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic 
różańcowych.  

3. W piątek, 3 lipca, pierwszy miesiąca, okazja do Spowiedzi św. od 
godz. 17:30. Zapraszamy dzieci młodzież i dorosłych. Po Mszy św. 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa litanią do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

4. W sobotę, 4 lipca, pierwszą miesiąca, nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15. Wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, wspólna modlitwa różańcowa, piętnastominutowe 
rozmyślanie. Okazja do Spowiedzi św. wyjątkowo przed nabożeństwem. 
Zapraszamy. 

5. W sobotę, 4 lipca, pierwszą miesiąca, do południa Ks. Tomasz 
odwiedzi swoich chorych. Ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych 
w przyszłym miesiącu.  

6. Nabożeństwo czerwcowe połączone z koronką do Bożego 
Miłosierdzia do wtorku włącznie o godz. 17:30 Zapraszamy. 

7. Rozpoczynając już od tego tygodnia w czasie wakacji nie będzie 
Mszy św. porannej. Msza św. w dni powszednie codziennie o godz. 
18:00. W niedzielę Msze św. w porządku normalnym czyli 7:30, 
9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.Spowiedź św. przed każdą Mszą św. W 
czasie wakacji kancelaria parafialna czynna w dni powszednie po 
Mszy św. wieczornej. Również w czasie wakacji kościół będzie 
otwarty od godz. 9:00 do Mszy św. wieczornej. 

8. 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. W czasie adoracji okazja do 
Spowiedzi św. Zakończenie adoracji Koronką do Bożego Miłosierdzia 
następnie Msza św. Naszą modlitwą otaczamy powołanych do służby w 
Kościele i modlimy się o święte i dobre powołania kapłańskie i zakonne.  

9. 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. 

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

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

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

13. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje  
mszalne można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św.  
w kancelarii parafialnej.  

14. W piątek, 3 lipca, imieniny obchodzi Ks. Tomasz, nasz 
wikariusz. Pamiętajmy w naszych modlitwach o czcigodnym 
solenizancie.  

 

 

 

 

 

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

 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- poniedziałek; ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA, 

UROCZYSTOŚĆ 
- piątek; ŚW. TOMASZA APOSTOŁA, ŚWIĘTO 

 

 

 

 


