
 

INTENCJE  MSZALNE  
XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA -18. 11. 

        7
30 

–+ Mirosław JURA 7 r. śm. +Anna + Jan RYCZKO ++ rodziny RYCZKO SZLĘK 

       9
00 

–  + Kornela BŁASZCZAK 26 r. śm. + Mirosława +Jakub 

      10
30 

–+ Władysława 29 r. śm. + Władysław + Gustaw PAŃCZYK + Marian  

              KURASADOWICZ ++ dziadkowie z obu stron 

      12
00 

– + Barbara REJRERADA – od rodzeństwa ciotecznego 

      18
00 

– + Stanisław KUŹNIAR 3 r. śm. + Stanisława  ŚWIERAD 2 r. ++ z rodziny:  

                    BREJNA i KUŹNIAR 

PONIEDZIAŁEK –19.11.  
        7

00 
– W intencji Łukasza i Marty z okazji zawarcia sakramentu małżeństwa  

      18
00 

– +Irena SIEKIERKOWSKA + Krzysztofa WINIARSKA -od Ewy  

 

WTOREK –20.11.  
       7

00 
– W intencji Anny i Bartłomieja z okazji zawarcia sakramentu małżeństwa 

      18
00 

– + Jan KUROSZ 
 

ŚRODA –21.11. 
       7

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

     18
00

– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    
1) + Halina SKAWIŃSKA – od Wiesławy z Gorzowa Wielkop. 
2) + Katarzyna STASZAK 1 r. śm. 
3) +Władysław KULCZYCKI 1 r. śm. + Zofia + Barbara 
4) W 80 r. urodzin Ireny o zdrowie i Boże błogosławieństwo  
5) W intencji Sybiraków zmarłych i żyjących 

 
CZWARTEK –22.11.  

        7
00 

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

       18
00 

–+  Barbara REJTERADA- od Rodziny z Szczypty Dolna       

       18
00 

–+ Henryk DRABIK – od rodziny z Kęt 

 

PIĄTEK –23.11. 
        7

00 
–

     
W intencji Dawida i Amandy z okazji zawarcia sakramentu małżeństwa 

      18
00 

–     + Syn + Leszek ++ rodziny CZARNECKICH i CHYLIŃSKICH 

 

SOBOTA –24. 11. 
        7

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

      18
00 

– + Rudolf SZPALA- 3 miesiące od pogrzebu 

      18
00 

– + Zdzisława + Stanisława w 10 r śm. ++ z rodziny 

 

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA   -25. 11. 
        7

30 
–+ Zbigniew STASZKÓW z racji urodzin + Krystian KONSTANCIUK 6. r. śm 

       9
00 

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

      10
30 

– + Stefania++ z rodziny GODLEWSKICH i TASZYCKICH 

      12
00 

– + Barbara POMITŁO 4 r. śm. + Karol + Jerzy ++ z rodziny  

      12
00 

– W intencji Honorowych Dawców Krwi 

      18
00 

– + Wiktoria WAWIEL 1 r. + Rodziny WAWIEL i JUCHA 
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W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszła:  

Śp. + JOLANTA BRZEZIŃSKA 
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie… 



 

\ 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
/XXXIII Niedziela Zwykła  –18.11.2018 r./ 

1. W przyszłą niedzielę uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 
kończąca rok liturgiczny. Taca z tej uroczystości przeznaczona jest na 
rozbudowę i budowę nowych kościołów w naszej diecezji. Jest to również 
święto patronalne Akcji Katolickiej. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 
12:00 w intencji Członków Akcji Katolickiej. Również w przyszłą niedzielę 
zbiórka ofiar do puszek na wyjazd młodzieży na światowe dni młodzieży 
do PANAMY. 
2. W sobotę 24 listopada, w świdnickiej katedrze odbędzie się 
spotkanie ministrantów, lektorów, członków scholii dziecięcych i 
młodzieżowych. Organizujemy wyjazd do Świdnicy. Zapisy w 
zakrystii i u katechetów. Koszt wyjazdu 20zł. Zachęcamy do 
wyjazdu również dzieci i młodzież nie należącą do wymienionych 
wspólnot. Zapisy do dzisiejszej niedzieli. 
3. Jak co roku prosimy o pomoc w organizacji uroczystości św. Mikołaja. 
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. Dziękujemy za pomoc  
i zrozumienie. 
4. Od piątku 23 listopada będą roznoszone po naszych domach opłatki 
wigilijne. Dostarczać je będzie pełniący funkcję kościelnego p. Jarosław 
Grzybowski, zaopatrzony w specjalne upoważnienie. Nikt inny nie został 
do tej funkcji upoważniony.  
5. W dniu 20.11.2018r. (wtorek) o godz. 14:00 w przychodni lekarskiej 
„MEDICUS” przy ul. Nadbrzeżnej 14 w Stroniu Śląskim odbędą się badania 
USG DOPPLER przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, USG 
nerek, USG płuc, USG stawów, USG piersi i echo serca. Badania są 
odpłatne. Koszt jednego badania 55zł. Szczegółowe informacje w 
przychodni. Zapraszamy. 
6. 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. 
7. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 
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 modlimy się o święte i liczne powołania. 
8. 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, wkłady i wiele innych artykułów. 
9. Bardzo dziękujmy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii, posprzątanie kościoła, ułożenie kwiatów. „Bóg zapłać”. 

10. Organizujemy 10-dniowy wyjazd nad morze Bałtyckie do Łeby. Oferta 
jest dla wszystkich ale bez dzieci czyli dla dorosłych. Termin 6 – 16 maja 
2019r. Koszt 950 zł. Cena zawiera dojazd autokarem ze Stronia Śląskiego, 
pobyt, trzy posiłki dziennie i ubezpieczenie. Ilość miejsc 50. Zapisy u Ks. 
Proboszcza do końca listopada 2018r. Są jeszcze wolne miejsca. 
Zapraszamy. 
 

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

 
 

Komunikat Biskupa Świdnickiego w sprawie zbiórki 
ofiar do puszek na rzecz organizacji wyjazdu młodzieży 

na Światowe Dni Młodzieży w Panamie 
  
Drodzy Bracia i Siostry! 
Podczas pamiętnych Światowych Dni Młodzieży w Polsce w 2016 roku 
papież Franciszek zaprosił młodych ludzi do „zejścia z kanapy” i 
wyruszenia w przygodę życia razem z Panem Bogiem. Na zakończenie 
zaprosił młodych całego świata na następne spotkanie, tym razem do 
Panamy. W tym roku pisząc Orędzie przed Światowymi Dniami Młodzieży 
w Panamie, zadał młodym ludziom pytanie: „Czy przyjmujecie 
wyzwanie?”. Młodzież z Polski wraz z duszpasterzami odpowiedziała na to 
pytanie. Od rozpoczęcia spotkania w Panamie dzielą nas tylko dwa 
miesiące, a już wiadomo, że Polacy stanowią największą grupę jaka z 
Europy uda się na Światowe Dni Młodzieży. Nasza diecezja także będzie 
reprezentowana przez delegację składająca się z 10 osób. Niestety, dużym 
utrudnieniem dla wyjeżdżających są wysokie koszty podróży. Nie może to 
jednak stanowić bariery, która uniemożliwi udział młodych ludzi z naszej 
diecezji w tak ważnym wydarzeniu. Dlatego w duchu solidarności proszę o 
wsparcie naszej młodzieży, aby móc podjąć wyzwanie, które stawia przed 
nimi papież Franciszek. W związku z tym w niedzielę, 25 listopada br. 
odbędzie się we wszystkich kościołach naszej diecezji zbiórka ofiar do 
puszek. Jej celem będzie pokrycie części kosztów wyjazdu do Panamy, a 
tym samym dołożenie starań, aby Diecezja Świdnicka była obecna na 
Światowych Dniach Młodzieży, jako część wielotysięcznej rzeszy młodych 
ludzi z całego świata. Jako Biskup Świdnicki z głębi serca dziękuję za 
zrozumienie i wsparcie finansowe. Za okazaną dobroć każdemu udzielam 
pasterskiego błogosławieństwa. 
 

           + Ignacy 
Dec 

Biskup 
Świdnicki 

 


