
 

Intencje  Mszalne  
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 

 
PONIEDZIAŁEK  – 13.07.  

   1800 –  +MARIAN ZIEMIAK (int. od siostry z rodziną) 

 
WTOREK –14.07. 

 
      1800 – +EGENIUSZ SKIBA (int. od córki) 

 
ŚRODA - 15.07.  

 

1800 – 1.  O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
dla KAMILA i KATARZYNY z ok. ślubu 

2. +CZESŁAW DURCZAK +WALDEMAR KACZMAREK +RYSZARD +BRONISŁAW +IRENA 
WOLSCY ++RODZICE Z OBU STRON 

3. +ANNA +WŁADYSŁAW +EWELINA +EUGENIUSZ 

4. +ANDRZEJ ROMAN (1r. śm.) 

 

CZWARTEK  – 16.07. 

    1800 – +ALEKSANDRA +CZESŁAW +ZYTA FLOROWSCY 

 
PIĄTEK –17.07. 

      1800 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
dla HANII z ok. 3r. urodzin 

 
 SOBOTA –18.07. 

      1800 – --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
XV NIEDZIELA ZWYKŁA  - 19. 07. 

     730  – +JANINA KRET (23r. śm.) +ANTONI KRET (13r. śm.) ++Z RODZINY KRET i CHMIEL 
     900– ++RODZICÓW i +BRATA 

    1030 –  +MIROSŁAWA BŁASZCZAK (19r. śm.) +KORNELA(ona) +JAKUB 

    1200 – Dziękczynna z prośbą o Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
                  dla RODZINY WOLSKICH DZIECI WNUKA i LEOKADII z ok. urodzin 
   1800 – +JÓZEF PIELUCH ++RODZICE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternus  
 

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

 
NR22 (1052) –  XV NIEDZIELA ZWYKŁA  

12 LIPCA 2020 ROKU  
 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

12.07.2020r. 

1. 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.  
2. W przyszłą niedzielę ,19 lipca, w związku z przydającym 
wspomnieniem św. Krzysztofa – Patrona Kierowców po każdej 
Mszy Świętej odbędzie się poświęcenie wszystkich pojazdów 
/SAMOCHODY, ROWERY, SKUTERY, MOTORY, HULAJNOGI ITD./ 
na parkingu przy kościele. W czasie poświecenia będą zbierane 
ofiary na środki transportu dla misjonarzy.  

3. 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 jest otwarty od godz. 9:00 do Mszy św. 
wieczornej. 
4. Dzisiaj, w drugą niedzielę miesiąca, ofiary składane na tacę 
przeznaczone są na potrzeby remontowe w naszej parafii. „Bóg zapłać” za 
złożone ofiary. 
5. 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. 

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

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

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 
artykuły, i prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa 
Niedzielnego, Niedzielę.  

9. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii. 

 

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

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- poniedziałek; ŚW. ANDRZEJA ŚWIERADA i BENDYKTA, 

PUSTELNIKÓW 

- środa; ŚW. BONAWENTURY, BISKUPA i DOKTORA 
KOŚCIOŁA 

- czwartek; NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY 
KARMEL 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odszedł:  

Śp. + JERZY BAŁYS. Wieczne odpoczywanie racz mu dać 
Panie… 

 

 

„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest 

wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia...” 

Św. Jan Paweł II 

  

Rozpoczął się czas wakacji, podczas których honorowe oddawanie 

krwi jest szczególnie ważne, gdyż zdarza się więcej wypadków, 

krwi potrzebują także dzieci jak i osoby dorosłe  a honorowi dawcy 

udają się na urlopy. Mając to na uwadze gorąco zachęcam i apeluje 

o oddawanie krwi. Prośbę swą kieruję do osób zdrowych w 

przedziale od 18 do 60 lat. Więcej szczegółów na stronie Stacji 

Krwiodawstwa w Wałbrzychu. 

ks. Paweł Pleśnierowicz 

diecezjalny duszpasterz Honorowych Dawców Krwi 

 


