
 

Intencje  Mszalne . 
I Niedziela Wielkiego Postu - 21.02 

     730  – ++ ANTONINA, JAN, ++ Z RODZINY: MICHORCZYK, CHUDZIEC, HRYNIEWICZ.  

       900– ++ WŁADYSŁAW BURSZTA ( 8 ROCZ., ŚM.), KATARZYNA, JAN BURSZTA, FRANCISZEK, BOGUSŁAW, 

BŁACHUT. 

    1030 ++ ANIELA GAŁECKA ( 6 ROCZ., ŚM.).   

    1030    + WANDA KOROWAJ (19 GREG.)  

    1200++ MARIAN DZIADUŚ ( 20 ROCZ., SM.), TERESA DZIADUŚ ( 13 ROCZ., ŚM.).  

   1800 – + ADAM PLINIEWICZ ( 2 ROCZ., ŚM.).  

PONIEDZIAŁEK  –22.02.  

        700  – + WANDA KOROWAJ (21 GREG.). 

        1800  –  + TERESA WIELGUS – INTENCJA OD ANIELI KĘSKIEWICZ Z WOJBORZA. 

 

WTOREK 23.02. 

        700 + WANDA KOROWAJ (22GREG.).  

      1800 – + TERESA WIELGUS – INTENCJA OD BRATA Z ŻONĄ I RODZINĄ.  

ŚRODA  - 24. 02.  

.     700  –+ WANDA KOROWAJ (23GREG.)..  

1800  –1.  ++ JADWIGA (6 ROCZ.(, KAZIMIERZ, WALDEMAR, ROMAN KOWALEWSCY.  

2. + JÓZEF PIELA – INTENCJA OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU.  

3. ++ EDWARD, BUGAJSKI (19 ROCZ.,), BRONISŁAWA (K).  

4. ++ STEFAN MRUGAŁA (24 ROCZ.), BRONISŁAWA (K), ZBYSZEK, LESZEK MRUGAŁA.  

5. + JAN GULIJ – INTENCJA OD SWATÓW.  

6. O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, POTRZEBNE ŁASKI, ZDROWIE ORAZ O OPIEKĘ MATKI BOŻEJ DLA 

STANISŁAWY (K) Z OKAZJI IMIENIN ORAZ W INTENCJ TADEUSZA.  

CZWARTEK  – 25.02. 

       700  – ++ ZYTA, ALEKSANDRA, CZESŁAW, ANDRZEJ, JADWIGA FLOROWSCY, MARIA, STANISŁAW  
               MARCHELEWICZ.  

    1800  – + WANDA KOROWAJ (24GREG.).. 

 

PIĄTEK –26.02 

      700– + WANDA KOROWAJ (25 GREG.)  

   1800 – + JAROSŁAWA MISIEWICZ ( 1 ROCZ., ŚM.).  

SOBOTA–27.02 

     700  – + WANDA KOROWAJ (26 GREG.)  

   1800 –. + JAROSŁAWA MISIEWICZ ( 1 ROCZ., ŚM.).  

    1800 –+ BOGUMIŁA BIK – INTENCJA OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU.  

 

II Niedziela Wielkiego Postu - 28.02 

     730  –++ KAZIMIERZ SZAREK (4 ROCZ.), JÓZEFA (K), JÓZEF KRASOWIAK.  

       900– ++ RODZICÓW, BRATA, BRATOWA.  

    1030 ++ OLGA, STANISŁAW TWOREK, JAN, TADEUSZ, STANISŁAW, HELENA GRZYBOWSCY.  

    1200++ KAZIMIERZ JANKOWSKI, ++ Z RODZIN: SUCHECKICH, GĄSIOREK, + DARIUSZ WĘGLARCZYK. 

   1800 – + WANDA KOROWAJ (27 GREG.)  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

21.02.2021r. 

1.W środę popielcowa rozpoczęliśmy uroczyście okres Wielkiego Postu.  
Zachęcamy do podejmowania postanowień i umartwień wielkopostnych jak również do 
uczestniczenia w nabożeństwach pasyjnych.  

2. W Wielkim Poście nabożeństwa pasyjne odprawiane będą w następującym porządku:  
w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 17:30 Zapraszam wszystkich, dorosłych, 
dzieci i młodzież. Dzieci będą otrzymywać kontrolki za udział w nabożeństwie. 

- w każdą niedzielę o godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
3. Przy bocznym wyjściu z kościoła do nabycia baranki wielkanocne z czekolady 
„CARITAS” w cenie 8zł lub więcej. Dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom. 

4. Wzorem ubiegłego roku organizujemy akcję pomocową dla najuboższych z naszej parafii  
i nie tylko z naszej. Po Mszach św. na balaskach są wystawione tzw. „TORBY 
MIŁOSIERDZIA”. Można zabrać taką torbę do domu napełnić produktami spożywczymi 
zgodnie z opisem na torbie i dostarczyć na plebanię. Można użyć własnych toreb czy 
pojemników. Zachęcamy do udziału w tej pięknej akcji charytatywnej. 

5. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. codziennie przed Mszą 
św. poranną i wieczorną, w niedzielę w czasie każdej Mszy św. W środy Nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po niej Msza św. wieczorna. Przypominamy, że 
codziennie w dni powszednie o 17:30, a w niedzielę o 8:30 modlimy się w kościele wspólnie 
na Różańcu. Zapraszamy Róże Różańcowe i wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy. 

6. W czwartki o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracja którą kończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji 
okazja do Spowiedzi św. od godz. 17:30. Zapraszamy. Szczególną modlitwą otaczamy 
powołanych do służby w Kościele i modlimy się o święte i liczne powołania. 
7. W czwartki o 18:00 w kawiarence św. Maternusa spotyka się nasza schola. Zachęcamy 
dzieci i dorosłych do udziału w naszej scholi parafialnej. 

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie do nabycia między innymi wkłady do 
zniczy, książki, albumy, prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Niedziela. 
9. Bardzo dziękujemy wszystkim za wczorajsze posprzątanie kościoła i przygotowanie do 
dzisiejszej liturgii. Prosimy o pomoc w sobotnim sprzątaniu kościoła. 

10. Bardzo prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, które prosimy składać  
w kopertach na tacę, w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej. „Bóg zapłać”. 
11. Zachęcamy do oddania krwi, bezcennego daru jaki możemy ofiarować 
drugiemu człowiekowi, jutro, 22 lutego przy Urzędzie Miasta od godz. 10:00 do 
13:30.  
12.Na zakończenie tygodnia modlitw o trzeźwość narodu informujemy o działaniach  
i możliwościach przeciwdziała problemowi alkoholizmu. Nasza parafia w kawiarence  

„Bez problemów” św. Maternusa podejmujmy szereg działań profilaktycznych skierowanych  
do dzieci, młodzieży i dorosłych. Równocześnie informujemy że w naszym mieście działa 
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. Siedziba komisji mieści 
się przy ul. Mickiewicza 2 /na pierwszym piętrze/. Komisja spotyka się w najbliższym czasie  
w następujących terminach: 2 i 16.03., 6 i 20.04., 4 i 18.05., 1 i 15.06. 2021r.  
Można tam zawsze przyjść i zgłosić problem alkoholowy danej osoby. Istnieje również punkt 
konsultacyjny dla osób uzależnionych, oraz grupa wsparcia dla osób uzależnionych, a także 
grupa wsparcia dla współuzależnionych. Nie mylić z klubem Anonimowych Alkoholików.  
Grupy prowadzi Elżbieta Kordas – certyfikowany terapeuta do spraw uzależnionych.  
 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł:  

Śp. +JAN GULIJ Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie … 

 Dekret Biskupa Świdnickiego  

na Rok Świętego Józefa w diecezji świdnickiej 

Zgodnie z Listem Apostolskim „Patris corde” Papieża Franciszka, a także 

Dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. odnoszącymi 

się do możliwości uzyskania odpustu zupełnego z racji przeżywanego Roku 

Świętego Józefa przypominam, że w okresie od 8 grudnia 2020 r. można 

uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, czyli: sakramentalna 

spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna z intencjami Ojca 

Świętego oraz oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu. 

1. Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 

minut podejmą medytację nad Modlitwą Pańską, czyli „Ojcze nasz” lub 

wezmą udział w rekolekcjach bądź jednodniowym dniu skupienia 

obejmującym medytację nad osobą Józefa, Oblubieńca Maryi. 

2. Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy w ciągu tego roku, idąc 

za przykładem św. Józefa, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała 

i co do duszy. 

3. Dar odpustu zupełnego zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, 

którzy odmówią modlitwę różańcową. 

4. Odpust zupełny będą mogli otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie 

św. Józefowi swoją pracę a także ci, którzy poszukują coraz godniejszej 

pracy. 

5. Odpustu zupełnego udziela się wiernym, którzy odmówią Litanię 

do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w 

części) albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa w intencji 

Kościoła prześladowanego oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan 

poddanych różnym formom prześladowania (zaznaczam, że w Okresie 

Wielkiego Postu w ewentualnym śpiewie Akatystu należy pominąć 

wersety allelujatyczne, por. List "Paschalis sollemnitatis" Kongregacji 

ds. Kultu Bożego z 1988 r., nr 18). 

6. Dar odpustu otrzymują wierni, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę 

prawnie zatwierdzoną lub spełnią inny akt pobożności ku czci św. 

Józefa, zwłaszcza przy okazji świąt jemu dedykowanych: 19 marca, 1 

maja, a także w Święto Świętej Rodziny, 19. dnia każdego miesiąca 

oraz w każdą środę jako dzień, który w tradycji łacińskiej był 

szczególnie poświęcony św. Józefowi. 

7. Wobec zagrożeń spowodowanych pandemią dar odpustu zupełnego 

zostaje rozszerzony na osoby starsze, chore, konające oraz tych, 

którzy z uzasadnionych powodów nie mogą opuszczać domów, a którzy 

odrzucą wszelkie upodobanie grzechu i będą mieli szczerą intencję 

zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się możliwe, trzem pozostałym 

zwykłym warunkom, we własnym domu lub tam, gdzie się aktualnie 

znajdują, spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia 

i niedogodności swojego życia ( ciąg dalszy dekretu w następnym  

numerze Maternusa).  


