
 

INTENCJE  MSZALNE  
IV NIEDZIELA ADWENTU  -23. 12. 

        7
30 

–+ Apolonia +Karolina +Stanisław ++ rodziny 

       9
00 

– + Stefan DYBUS 8 r. śm. ++rodziców + siostrę Janinę 
      10

30 
– + Zdzisława MICHORCZYK z racji urodzin 

      12
00 

–+ Marian GWOŹDZIEWICZ + Wiktoria BUBULA (imieninowa) ++ dziadków  

                z obu stron 

      18
00 

– + Ewelina BRODZIŃSKA z okazji urodzin i imienin 

PONIEDZIAŁEK –24.12.  
        9

00 
–+ Marian GWOŹDZIEWICZ + Rodzice  z obu stron ++ z rodziny  

                      MICHORCZYK i GWOŹDZIEWICZ 
      22

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

      24
00 

– --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WTOREK – BOŻE NARODZENIE - 25.12.  
       9

00 
–+ Stanisław Olga TWOREK + Jan Tadeusz + Stanisław GRZYBOWSCY 

      10
30 

– 50 lecie ślubu Kazimiera Jan 

      12
00 

–………………………………………………………………………………. 

      18
00 

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

ŚRODA – ŚW. SZCZEPANA - 26.12. 
        7

30 
–……………………………………………………………………………………….. 

       9
00 

– ……………………………………………………………………………………… 

      10
30 

– + Tadeusz JAŁOWIECKI 14 r. śm. +Edmund +Maria ŻUREK +Bronisława                     

                 +Dominik JAŁOWIECKI 

      12
00 

–+ Adam GRABOWSKI (im)+ Jan Maria Andrzej ++ z rodziny SUCHECKICH  
                  +Dariusz WĘGLARCZYK 

      18
00 

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

 
CZWARTEK –27.12.  

        7
00 

– + Łucja MARKIELEWICZ – od uczestników pogrzebu 

       18
00 

–+Władysław CZERWIŃSKI + rodziny MADEJ + Teresa + Tadeusz + Maria  

               ++rodziny JAŁOWIECKICH +Stanisław +Stanisława Sławomir – od syna  

                  Bartosza z rodziną        
PIĄTEK –28.12. 

        7
00 

–

   
………………………………………………………………………………………. 

      18
00 

–+ Jan KUROSZ 
SOBOTA –29. 12. 

        7
00 

– + Józef +Maria OKUPSCY 

      18
00 

– + Tadeusz LESZCZYŃSKI 40 r. śm 

      18
00 

–+ Zofia BIAŁEK 8 r. śm. ++ rodzice z obu stron 

 NIEDZIELA ŚWIETEJ RODZINY  -30. 12. 
        7

30 
–+ Weronika + Jakub + Franciszek ++ z rodziny PRZYBYLSKICH WEBER i  

                  SINIECKICH 
       9

00 
– + Tadeusz SZLĘK 16 śm 

      10
30 

– +Maria HAAS 28 r. śm. ++ rodzice z obu stron + siostra Wiesława 

      12
00 

–+ Eugeniusz MOTYKA z racji imienin 

      18
00 

– +Henryk DRABIK ++ rodzice z obu stron ++ z rodziny SZCZEPANKÓW  
                  STUDNIKÓW 
 

 

 

 

Maternus  
 

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

 
NR 52 (974) – IV NIEDZIELA ADWENTU–  

23 GRUDNIA  2018  ROKU –  
 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszli:  

Śp. +HENRYK SIENKIEWICZ +JAN BONDEREK +MAREK 
OLEŚ 

 Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 



 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

/ IV Niedziela Adwentu–23.12.2018 r./ 
1. Dzisiaj czwarta niedziela ADWENTU, w naszej parafii zakończenie 
rekolekcji adwentowych. Jutro, 24 grudnia, wigilia Bożego Narodzenia!  
Msza św. poranna o godz.9:00. Jutro nie będzie Mszy św. wieczornej. 
Wieczorem zasiądziemy wspólnie do wigilijnego stołu. Bardzo prosimy, 
aby wieczerza wigilijna miała charakter religijny. Zanim połamiemy się 
opłatkiem i zasiądziemy do stołu należy odczytać fragment z Ewangelii 
św. Łukasza o narodzeniu Jezusa i odmówić modlitwę.  Przypominam 
również o religijnym wymiarze całych świąt Bożego Narodzenia. 
2. Msza św. rozpoczynająca uroczystość Narodzenia Pańskiego 
zwana „PASTERKĄ”  w naszym kościele parafialnym o godz. 
22:00 i 24:00. W kaplicy w Goszowie „PASTERKA” o godz.22:00. 
Serdecznie zapraszam wszystkich parafian i gości do wspólnej 
modlitwy.  
3. W Boże Narodzenie Msze święte w porządku niedzielnym czyli 
o 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Nie będzie Mszy św. o godz.7:30. W 
środę drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, wspomnienie św. 
Szczepana, pierwszego męczennika, Msze św. również jak w 
każdą niedzielę o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Taca z 
drugiego dnia świąt przeznaczona jest na potrzeby naszego 
świdnickiego seminarium duchownego i Papieskiego Fakultetu 
Teologicznego we  Wrocławiu.   
4. W czwartek, 27 grudnia, wspomnienie św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty. Msze św. w tym dniu o godz. 9:00 i 18:00. 
Tradycyjnie w czasie Mszy św. poświęcenie wina.  
W pozostałe dni powszednie po świętach Msze święte  o godz. 
7:00 i 18:00. 
5. W przyszłą niedzielę 30 grudnia święto ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, 
MARYI i JÓZEFA. Zapraszam wszystkie rodziny naszej parafii do 
wspólnej modlitwy. Po Mszach św. specjalne błogosławieństwo dla rodzin 
i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 
6. W piątek, 28 grudnia, rozpoczniemy w naszej parafii wizytę 
duszpasterską zwaną „Kolędą”.  
7. W niedzielę, 16 grudnia, po Mszach św. nasza schola oferowała aniołki 
i sianko na stół wigilijny. W imieniu dzieci ze scholi dziękujemy za 
złożone ofiary w wysokości 856,47zł. Dochód przeznaczony będzie na 
zakup strojów dla scholi. „Bóg zapłać”. 
8. 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 kończymy 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. 
9. W agendzie parafialnej do nabycia kalendarze parafialne na rok 2019.  

Prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Niedziela, 
czasopisma misyjne, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, wkłady i 
wiele innych artykułów, również świątecznych. Opłatki wigilijne można 
nabywać w zakrystii i agendzie parafialnej. W agendzie również można 
nabywać świece wigilijne. Zachęcam do nabywania. 
10. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii, posprzątanie kościoła, ułożenie kwiatów, jak również 
wszystkim którzy pomagali w ustawieniu choinek i udekorowaniu 
kościoła na święta. „Bóg zapłać”.  
11. Bardzo dziękujemy za włączenie się  akcję pomocową w formie 
paczek świątecznych dla potrzebujących z naszej parafii. Wielkie „Bóg 
zapłać” wszystkim którzy przygotowali wspaniałe prezenty. Wszystkie 
prezenty dotarły do adresatów.  

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

 
 
 
 

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego 
składamy najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim naszym Parafianom  
i przemiłym Gościom. Niech 
błogosławieństwo Boże i moc łaski 
Bożej od Jezusa naszego Zbawiciela, 
który dziś się nam narodził, umocni naszą wiarę, nadzieję 
i miłość. Niech Miłość, która w tę świętą noc przyszła na 
ziemię wleje w nasze serca radość i pokój. Niech w 
naszym świętowaniu nie zabraknie spotkań z Bogiem i 
naszymi bliskimi. Na wspaniałe świętowanie naszym 
Parafianom i Gościom„Szczęść Boże”. 

 
Ks. Grzegorz Góra PROBOSZCZ 

 Ks. Tomasz Michalski WIKARIUSZ 
 


