
   

INTENCJE  MSZALNE  

 

 

XXX NIEDZIELA  ZWYKŁA -04. 11. 

        7
30 

–+ rodziny KRASOWIAK, SZAREK 

       9
00 

–  + Stanisław + Jan + Tadeusz GRZYBOWSCY + Olga +Stanisław TWOREK 

      10
30 

– + Józefa 9 r. śm. ++ rodziny TASZYCKICH 

      12
00 

– + Karol + Franciszka GWOŹDZIEWICZ 

      18
00 

– WYPOMINKOWA 

 

PONIEDZIAŁEK –05.11.  

        7
00 

– + Helena JANIKOWSKA – od Beaty i Krzysztofa Prusiewiczów z rodziną 

      18
00 

– WYPOMINKOWA 

 

WTOREK –06.11.  

       7
00 

– + Józef MAJKA z racji urodzin 

      18
00 

– WYPOMINKOWA 

 

ŚRODA –07.11. 
       7

00 
–………………………………………………………………………………….. 

     18
00

– WYPOMINKOWA 

 

CZWARTEK –08.11.  

        7
00 

– ………………………………………………………………………………. 

       18
00 

–WYPOMINKOWA 

 

PIĄTEK –09.11. 

        7
00 

–

         
W intencji Anny i Pawła z okazji ślubu 

      18
00 

–      WYPOMINKOWA 

 

SOBOTA –10. 11. 
        7

00 
– ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

      18
00 

– WYPOMINKOWA 

 

 

XXX NIEDZIELA  ZWYKŁA -11. 11. 

        7
30 

–+ Jan Władysława HUJSAK 

       9
00 

–  + Leopold 9 r. śm. ++ rodzice i rodzeństwo z obu stron 

      10
30 

–…………………………………………………………………………….......................... 

      12
00 

– ZA OJCZYZNĘ w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości 

      12
00 

– + Anna GRUSZKA 2 r. śmierci + Paweł GRUSZKA 

      18
00 

– + Zbigniew BUGAJSKI z racji urodzin + Daniel +Udo + Zofia +Marianna  

                 + Tadeusz + Kazimierz + Edward 

 

 

 

 

 

 

 

Maternus  
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\ 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
/XXXI Niedziela Zwykła  –04.11.2018 r./ 

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca listopada, po Mszach św. wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja. Od dzisiejszej niedzieli, 4 listopada, 
o godz. 17.30, codziennie modlitwa różańcowa z wypominkami, a po niej 
Msza św. wieczorna w intencji wszystkich wspomnianych tego dnia w 
wypominkach. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. 
Serdeczne„Bóg zapłać” za ofiary złożone przy okazji wypominek.  
Plan modlitwy wspominkowej: 
04.11.2018 – WYPOMINKI BEZ ADRESU 
05.11.2018 – ul. NADBRZEŻNA 
06.11.2018 – ul. KRÓTKA, SPORTOWA, ŚWIERKOWA 
07.11.2018 – ul. KOŚCIUSZKI, KOPERNIKA, KOŚCIELNA 
08.11.2018 – ul. HUTNICZA, MICKIEWICZA, JAWOROWA 
09.11.2018 – ul. ŻEROMSKIEGO, AKACJOWA, POLNA 
10.11.2018 – ul. KLONOWA, STRACHOCIN, GOSZÓW, STRONIE 
WIEŚ 
11.11.2018 – ul. MORAWKA, DOLNA, ZIELONA, GÓRNA, 
TURYSTYCZNA, SZKOLNA, OKRĘŻNA, ŚWIERKOWA        
2. W przyszłą niedzielę, 11 listopada, przypada uroczystość 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości w naszym mieście 
rozpoczną się od Mszy św. o godz. 12:00 w kościele parafialnym w czasie 
której będziemy modlić się w intencji naszej ojczyzny, a także za 
poległych w jej obronie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy  
i uczestniczenia w tych uroczystościach. 
3. 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.  
4. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,  
a po niej Msza św. wieczorna. W czwartki o godzinie 17.30 – Godzina 
Święta, czyli wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja którą 
zakończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji okazja do 
Spowiedzi św. Zapraszamy. Szczególną modlitwą otaczamy powołanych do 
służby w Kościele i nowe święte i liczne powołania. 
5. Jak co roku prosimy o pomoc w organizacji uroczystości św. Mikołaja. 
Od przyszłej niedzieli, 11 listopada, w kościele parafialnym zbieramy do 
kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne. 
Bardzo prosimy o nowe rzeczy lub takie, które nie noszą śladów zużycia. 
Również w przyszłą niedzielę Akcja Katolicka przeprowadzi zbiórkę ofiar do 
puszek na pomoc św. Mikołajowi. Dziękujemy za zrozumienie. 
6. W piątki o godz. 16:00 zbiera się nasza schola dziecięca która 
przygotowuje koncert kolęd. Zapraszamy dzieci, które chciałyby dołączyć  
i wziąć udział w tym koncercie. 
7. W agendzie parafialnej do nabycia kalendarze parafialne na rok 2019 w 
cenie 5zł lub więcej. Dochód przeznaczony na potrzeby parafialne. prasa 

katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, czasopisma misyjne, Pismo Święte, 
albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów. 
8. Bardzo dziękujmy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii, posprzątanie kościoła, ułożenie kwiatów. „Bóg zapłać”. 
9. Organizujemy 10-dniowy wyjazd nad morze Bałtyckie do Łeby. 
Oferta jest dla wszystkich starszych i młodszych ale bez dzieci 
czyli dla dorosłych. Termin 6 – 16 maja 2019r. Koszt 950 zł. Cena 
zawiera dojazd autokarem ze Stronia Śl., pobyt, trzy posiłki 
dziennie i ubezpieczenie. Ilość miejsc 50.  
Za symboliczną opłatą można na miejscu WYPOŻYCZAĆ ROWERY I 
KIJKI. Zapisy u Ks. Proboszcza do końca października 2018r. 
Zachęcamy do wyjazdu. Są jeszcze wolne miejsca. 

Do 15 listopada należy wpłacić pierwszą ratę 
300zł. 
10. Dziękujemy p. Mateuszowi Grzegorzewskiemu /DJ Mysza/, za 
użyczenie sprzętu nagłaśniającego na cmentarzu w dniu Wszystkich 
Świętych i p. Henrykowi Majce za przygotowanie polowego ołtarza jak 
również p. Kościelnemu Jarosławowi, p. Organiście Ryszardowi, p. 
Bartoszowi Bulce, służbie liturgicznej i wszystkim którzy pomagali. Wielkie 
„Bóg zapłać”. 

 
Zaproszenie Biskupa Świdnickiego na rekolekcje diecezjalne 

15 – 18 listopada 2018 r. w Wambierzycach i Ząbkowicach Śląskich 

  
Drodzy Bracia i Siostry! 

Po raz piąty w naszej diecezji odbędę się rekolekcje diecezjalne. W tym roku 

pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Ścieżkami duchowego wzrastania 

poprowadzi nas ks. Michał Olszewski SCJ. W dniu 17 listopada  

w Ząbkowicach Śląskich odbędzie się spotkanie dla młodzieży, a 18 listopada,  

także do Ząbkowic Śląskich zapraszamy dorosłych i wszystkich 

zainteresowanych. Zapisy na poszczególne spotkania rekolekcyjne odbywają 
się za pomocą strony internetowej www.strumieniewodyzywej.pl. Tam, oraz 

na stronie internetowej naszej diecezji znajdują się wszystkie potrzebne 

informacje. Jako Biskup Świdnicki serdecznie zapraszam wszystkich 

diecezjan, świeckich i duchownych do licznego udziału w tym szczególnym 

czasie rekolekcji, czyli nabierania sił duchowych do wędrowania drogami 

naszej codzienności. 

 

+ Ignacy Dec 

Biskup Świdnicki 

 


