
 

Intencje  Mszalne  
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 

 
PONIEDZIAŁEK  – 06.07.  

   1800 –  ++RODZICÓW +REGINA +STANISŁAW 
WTOREK –07.07. 

 
      1800 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B. dla EWY  
                    i DOMINIKA z ok. 10r. ślubu  

ŚRODA - 08.07.  

 

 1800 – 1. O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
dla MATEUSZKA z ok. 5r urodzin oraz dla rodzeństwa i rodziców 

2. O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B. z prośbą  
o nawrócenie dla WOJCIEC HA z ok. urodzin 

3. +ZOFIA PACHOLEC +STEFAN PACHOLEC (16r. śm.) ++Z RODZINY 

4. +BRONISŁAWA +EDWARD BIAŁY 

5. +JAN OLSZEWSKI (1r. śm.) 

6. +JÓZEF SOCZYŃSKI (int. z ok. urodzin) ++Z RODZINY 

 

CZWARTEK  – 09.07. 

    1800 – +WERONIKA +MICHAŁ 
PIĄTEK –10.07. 

      1800 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
                         dla MARKA i AGNIESZKI z ok. 10r. ślubu oraz dla córki KLARY z ok. urodzin 

 
 SOBOTA –11.07. 

      1800 – +ALICJA (6r. śm.) +JÓZEF ++Z RODZINY HUDZIEC HRYNIEWICZ  
                      MICHORCZYK 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA  - 12. 07. 

     730  – +OLA (z ok. imienin i urodzin)  
     900– +EDWARD CHOMITOWSKI ++RODZICE OBOJGA STRON 

    1030 –  +MARIA TRYLIŃSKA (2r. śm.) 

    1200 – ++RODZICE +ANNA +EDWARD ++Z RODZINY OBOJGA STRON 
   1800 – ++RODZICE +STANISŁAWA +ANTONI ZAUCHA +HELENA +MICHAŁ  
                WOLSCY +FRANCISZKA ŚWIĘTALSKA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternus  
 

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

XIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 
05.07.2020r. 

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

2. Trwają 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. również w czasie wakacji. 

  
3. 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. W tym dniu szczególnie modlimy się za powołanych 
do służby w Kościele i o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne. 

4. W czasie wakacji nie ma 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. 

5. Przypominamy, że w przyszłą niedzielę, 12 lipca, drugą 
miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone są na potrzeby 
remontowe w naszej parafii.  

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

7. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 
artykuły, i prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, Niedzielę. Prasa katolicka 
do nabycia również przy wyjściach z kościoła. W agendzie do nabycia 
PISMO ŚWIĘTE, „Dzienniczek św. siostry Faustyny i „O naśladowaniu 
Chrystusa” Tomasza a Kempis. 

8. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 
 

 

 

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

 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- poniedziałek; BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ DZIEWICY 

- środa; ŚW. JANA Z DUKLI, KAPŁANA 
- czwartek; ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY, 
ŚWIĘTO 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:  
Śp. +ELŻBIETA FRYDEL +WITOLD KRZYWONOS, MARIANNA 
URBAN, ZBIGNIEW WOJRACH. Wieczne odpoczywanie racz im dać 
Panie… 

 

Drodzy Pielgrzymi, drodzy bracia i siostry! 

Zbliża się czas pielgrzymek. Obecna sytuacja pandemii zmusza nas w tym roku 
do zmiany formy naszego pielgrzymowania na Jasną Górę. W duchu 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie pielgrzymów, po konsultacjach z 
Głównym Przewodnikiem, postanowiliśmy, że XVII Piesza Pielgrzymka Świdnicka 
będzie miała ograniczony charakter. 

W związku z tym, że nie ma możliwości, abyśmy wszyscy – tak licznie jak w 
latach ubiegłych – wyruszyli na pielgrzymkowy szlak, zwracam się z 
zaproszeniem do udziału w Grupie Duchowego Uczestnictwa. 

W naszym imieniu na Jasną Górę udadzą się tylko przedstawiciele księży 
przewodników oraz zabezpieczający trasę porządkowi. W piątek, 31 lipca po 
Mszy św. o godz. 10.00 w katedrze świdnickiej wyruszą oni na pielgrzymi szlak. 
Poniosą na pątniczym szlaku do stóp Jasnogórskiej Pani wszystkie nasze 
intencje. 

Tych zaś, którzy w tym roku pozostaną w swoich domach, tworząc Grupę 
Duchowego Uczestnictwa zachęcam, aby w wyznaczone dni, w różnych 
miejscach naszej diecezji, każdego dnia we wskazanych kościołach, razem 
uczestniczyli we Mszy Świętej i wieczornym Apelu według grup 
pielgrzymkowych. 

Ufam, że w niedzielę 9 sierpnia, będziemy mogli dołączyć w pielgrzymce 
autokarowej do naszych pieszych pielgrzymów na Jasnej Górze i razem z nimi 
uczestniczyć we Mszy Świętej o godz.9.30 w kaplicy Cudownego Obrazu. 

Wszystkich – zarówno tych, którzy udadzą się w drogę, jak i duchowych 
uczestników pielgrzymki, którzy tworząc tzw. Grupę VII – otaczam serdeczną 
modlitwą i z serca błogosławię. 

† Marek Mendyk 

Biskup Świdnicki 


