
 

Intencje  Mszalne  
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 02. 08. 

     730  – +ANNA +JAN RYCZKO +ANTONINA +JAN MICHORCZYK ++z  
               rodziny 
     900– +STANISŁAW +OLGA TWOREK +JAN +STANISŁAW +TADEUSZ                   
             GRZYBOWSCY 

    1030 –  +DARIUSZ (1r. śm.) 

    1200 – O łaskę wiary wzajemną miłość Boże bł. potrzebne łaski dary  
            Ducha Św. zdrowie opiekę M.B. dla IGNACEGO z ok. 3r. urodzin  
               oraz jego rodziców 

   1800 – +WIESŁAW GAWLAS ++z rodziny 
 

PONIEDZIAŁEK  – 03.08.  

   1800 – +IRENA SAWIŃSKA (18r. śm.) +WŁADYSŁAW MARKIELEWICZ  
               (16r. śm.) ++ Z RODZINY 

WTOREK –28.07. 

 
      1800 – +WALDEMAR CZERWIEC (int. od siostry) ++ CHORYCH ZE  
                  SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM 

ŚRODA - 04.08.  

 

1800 – 1. +WITOLD KRZYWONOS (int. od ucz. pogrzebu) 

2. +WŁADYSŁAW CHWAŁA (19r. śm.) +ALEKSANDER +GENOWEFA 
GŁOĆKO +WŁADYSŁAW KOZYKA ++Z RODZINY 

3. +IRENA (14r. śm.) +STANISŁAW (40r. śm.) ++ z rodziny OLCZYK i 
GRABOWSKICH 

4. +BRONISŁAWA BUGAJSKA (int. od Róż Różańcowych) 

 
CZWARTEK  – 05.08. 

    1800 – +TERESA +MARIA MATUSIK ++Z RODZINY 
PIĄTEK –06.08. 

      1800 – +STEFANIA KIEŁBASA  
 

 SOBOTA –07.08. 

      1800 – +MARIANNA URBAN (int. od ucz. pogrzebu) 
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 09. 08. 

     730  – +HENRYK SIEKIERZYŃSKI +siostra STANISŁAWA  
     900– +JÓZEF CUPIAŁ (25r. śm.) 

    1030 –  +MARIOLA BOROŃ (18r. śm.) ++Z RODZINY 

    1200 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
             dla JAKUBA KRÓL z ok. 20r. urodzin 

   1800 – +JOANNA (3r. śm.) ++ z rodziny MACKIEL i PANCKIEWICZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternus  
 

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

 
NR25 (1055) –  XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

02 SIERPNIA  2020 ROKU  
 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

02.08.2020r. 

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach św. adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic 
różańcowych. 

2. W piątek, 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. 

3. W piątek, 7 sierpnia, przed południem Ks. Proboszcz odwiedzi 
swoich chorych. 

4. Serdecznie zapraszamy do udziału w 17 Pieszej Pielgrzymce 
Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. W tym roku z wiadomego 
powodu, na pielgrzymi szlak wyruszają tylko księża przewodnicy. 
My uczestniczymy w pielgrzymce duchowo. Codziennie do soboty, 
8 sierpnia, włącznie o 17:30 modlitwa różańcowe w intencji 
pielgrzymów również duchowych, o 18:00 Msza św., po Mszy św. 
wychodzimy do groty Matki Bożej koło kościoła. Tam modlitwa w 
naszych intencjach i Apel Jasnogórski. Zapraszam wszystkich do 
wspólnego modlitewnego pielgrzymowania.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 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. 

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

9. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 
artykuły, np. artykuły do Pierwszej Komunii Św. i inne, oraz najnowszą 

prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa 
Niedzielnego, Niedzielę. Zapraszamy. 

10. Przypominamy że w przyszłą niedzielę, 9 sierpnia, drugą 
miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone są na potrzeby 
remontowe w naszej parafii. 

11. 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: 
- wtorek; ŚW. JANA VIANNEYA, KAPŁANA 
- czwartek; PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, ŚWIĘTO 

- sobota; ŚW. DOMINIKA, KAPŁANA 

 

Sierpniowa abstynencja błogosławionym świadectwem  

i odpowiedzialnym stylem życia 

Dobrowolna abstynencja od alkoholu, podjęta w sierpniu przez 

dorosłych, jest wymownym świadectwem troski o trzeźwość polskiego 

narodu. To świadectwo z pewnością pomoże wielu osobom uwikłanym w 

pijaństwo i alkoholizm wrócić na drogę wolności. Jest to też cenny 

przykład dawany dzieciom, pokazujący im, że można cieszyć się życiem 

bez substancji, które oszukują i zabijają na raty. 

Zachęcamy wszystkich dorosłych, aby odważnie podjęli tę decyzję, 

której skutki są zawsze błogosławione. Jest to niezmiernie ważne 

szczególnie w sytuacji pandemii oraz rosnącego bezrobocia i ubóstwa. 

Niech jak najwięcej Polaków z odwagą powie: Nie piję, bo kocham. Nie 

piję, bo chcę dać przykład trzeźwego, odpowiedzialnego życia. Nie piję, 

bo jestem potrzebny moim bliskim w każdej chwili. Nie piję, bo 

pamiętam słowa bł. ks. Bronisława Markiewicza, że ten, kto wychowuje 

dzieci i młodzież, a sięga po alkohol, kto rozpija dzieci i młodzież, ten 

jest zdrajcą narodu i wiary. Nie piję, bo wiem, że alkohol może zniewolić 

każdego, bez względu na wiek, płeć, pozycję społeczną czy wykonywany 

zawód. Nie piję, bo pragnę cieszyć się wolnością, której fundamentem 

jest cnota trzeźwości. 

Niech Bóg błogosławi tym wszystkim, którzy z radością podejmą decyzję 

o sierpniowej abstynencji. Kroczmy razem z Maryją drogą Chrystusowej 

wolności do pełnego zwycięstwa. 


