
 

INTENCJE  MSZALNE 
 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  –30. 06. 

        730 -+ Alicja z racji imienin MICHORCZYK + Józef ++ Rodzin HUDZIEC  

               HRYNIEWICZ 
       900 

– W int: Wandy i Jerzego KACZMAREK z okazji 55 r. ślubu 

      1030 
– + Mieczysław JAKUBEK 29 r. śm. + Otylia + Ryszard ++ Rodziny 

      1200  - + Piotr MALINOWSKI ++ Rodziców z obu stron 

      1800 
– + Zdzisława MICHORCZYK– od męża  

 

 
PONIEDZIAŁEK  – 01.07  

      1800 
– W intencji Adriana i Karoliny z okazji ślubu. 

 

 

WTOREK – 02.07. 

 

      1800 
– Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi- od Róż  

 

 
ŚRODA -03.07. 

 

     1800
– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    

1)  
+ Wanda KAROŃ ++ z Rodziny KAROŃ PALIŃSKICH 

2) 
+ Helena ZIEMIAK – int. od siostry z rodziną 

3)  
+ Józef  15r. śm + Jadwiga 12 r. śm, SERAFIN 

 

 
CZWARTEK –04.07. 

        

       1800 
–+ Irena SKIERKOWSKA 1 r. śm.  

 

 
PIĄTEK –05.07. 

 

      1800 - + Karol 10 r. śm. + Halina + Roman + Emilia + Mieczysław + Józef+ Czesława (k)  

               + Jerzy 

 
SOBOTA –06 .07. 

      1800 
– O zdrowie i błogosławieństwo Boże opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski  

               dla Barbary w 55 r. urodzin 
 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  –07. 07. 

        730 - + Janina 22 r. śm. + Antoni 12 r. śm. + Zofia +Irena +Maria ++ KRET 

       900 
– + Rodziców + Anna + Edward ++ Rodziny z obu stron 

      1030 
– + Jan + Zofia  KULAK ++ Rodziny +KULAK +RYCZKO 

      1200  - O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ks.  

                Tomasza z okazji imienin 

      1800 
– W int. Klaudii i Pawła PIĄTEK z okazji 1 r. ślubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 26 (1001) –  XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

30 CZERWCA  2019  ROKU  
 



        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XIII Niedziela Zwykła - 30.06.2019r. 

1. Rozpoczęły się 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. Przypominamy o prawie  
i obowiązku człowieka wierzącego do uczestniczenia w niedzielnej Mszy 
św. i do osobistej modlitwy, również w czasie wakacji. Nabożeństwo 
czerwcowe jeszcze tylko dzisiaj bezpośrednio po Mszy św. wieczornej. 
2. W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca, po Mszach św. adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic 
różańcowych. 
3. W piątek, pierwszy miesiąca, do południa Ks. Proboszcz odwiedzi 
swoich chorych. Ks. Tomasz odwiedzi swoich chorych w przyszłym 
miesiącu. 
4. Również 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. 
5. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.  
W czwartek o godzinie 17:30 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja. W czasie adoracji okazja do 
Spowiedzi św. 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. 
6. W sobotę, 6 czerwca, pierwszą miesiąca, nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15. 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa 
różańcowa, piętnastominutowe rozmyślanie. Okazja do 
Spowiedzi św. wyjątkowo przed nabożeństwem. Zapraszamy. 
7. W czasie wakacji nie będzie Mszy św. porannej. Msza św. w 
dni powszednie codziennie o godz. 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 będzie otwarty od godz. 9:00 do Mszy św. 
wieczornej. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje 
mszalne można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św., jak również w 
kancelarii parafialnej. 
8. Zachęcam do udziału w pielgrzymce samolotowej na Maltę.  
„MALTA - NA SZLAKU ŚW. PAWŁA”. TERMIN: 2 – 9 
PAŹDZIERNIKA 2019r. Wylot z Wrocławia. CENA 3080 zł i 160 
euro. Bliższe informacje na plakatach i stronie internetowej. 
Zapisy w zakrystii do końca czerwca. 
9. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 
artykuły,i prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa 
Niedzielnego, Niedzielę. Prasa katolicka do nabycia również przy 

wyjściach z kościoła. W agendzie do nabycia „Dzienniczek św. siostry 
Faustyny i „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis. 
10. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii. 
11. W środę imieniny obchodzi Ks. Tomasz, nasz wikariusz. Pamiętajmy 
w naszych modlitwach o solenizancie. 
 
 

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

 

 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
- środa; ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA, 
- sobota; BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY 

 

Kim jest Jezus dla mnie? 
 

 

Jezus jest Słowem,  

które stało się ciałem. 
 

Jezus jest Chlebem Życia. 
 

Jezus jest Ofiarą,  
złożoną na krzyżu  
za nasze grzechy. 

 

Jezus jest Ofiarą,  
złożoną podczas Mszy św.  

 

za grzechy całego świata  
i za moje grzechy. 

 

Jezus jest Słowem,  

które trzeba głosić. 
 

Jezus jest Prawdą,  
którą trzeba szerzyć. 

 

Jezus jest Światłem,  
które trzeba zapalać. 

 

Jezus jest życiem,  
którym trzeba żyć. 


