
 

INTENCJE  MSZALNE 
 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA  –21. 07. 
        7

30 - +STANISŁAW +OLGA TWOREK +JAN +TADEUSZ +STANISŁAW  
                   GRZYBOWSCY 
       9

00 
– +MIROSŁAWA BŁASZCZAK (18r. śm.) +JAKUB +MIROSŁAWA 

      10
30 

– +STANISŁAWA +TADEUSZ KIELAR (r. śm.) 
      12

00  
- +JAN +ANIELA GAŁECCY 

      18
00 

– +RUDOLF SZPALA (11 miesiąc po śmierci)  
 

PONIEDZIAŁEK  – 22.07  

      18
00 

– +CZESŁAW +MARIA za zm. DZIADKÓW i BABCIE zm. z rodziny  
                   ANDRZEJEWICZ, WĄTOR, ZIĘBA 
 

WTOREK – 23.07. 
 

      18
00 

– Dziękczynna z prośbą o Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B.  
                  dla KRYSTYNY i ZYGMUNTA MICHORCZYK z ok. 40r. ślubu 
 

ŚRODA -24.07. 
 

     18
00

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

1.O Boże bł. potrzebne łaski i opiekę M.B. dla SZYMONA i KLAUDII  z ok. ślubu 
2. O Boże bł. potrzebne łaski i opiekę M.B. dla TOMASZA i MARIKI  z ok. ślubu 
3. O Boże bł. potrzebne łaski i opiekę M.B. dla WOJCIECHA i DOMINIKI z ok. ślubu 
4. O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie i opiekę M.B. dla MIKOŁAJA IRENY WANDY 
 i najbliższych sąsiadów 
5.+WERONIKA +LUDWIK +ZOFIA +EUGENIUSZ i zm. rodziców z obu stron 

CZWARTEK –25.07.  
        

       18
00 

– O Boże bł. potrzebne łaski i opiekę M.B. dla MACIEJA i JOANNY  z ok.  
                  ślubu 

PIĄTEK –26.07. 
 

      18
00 

- +ANNA +WITOLD +MARIAN 
 

SOBOTA –27 .07. 
      18

00 
– +ANNA SUCHECKA (z ok. imienin) +MICHAŁ +ANDRZEJ SUCHECCY  

                +DARIUSZ WĘGLARCZYK 
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  –28. 07. 

        7
30 - +ANTONINA NICHORCZYK (17r. śm.) +JAN NICHORCZYK +ANNA +JAN          

                RYCZKO i za zm. z rodziny 
       9

00 
– +JAN +KRYSTYNA (z ok. urodzin) i za zm. z rodz. SOCZYŃSKICH               

               KULBICKICH HORNICKICH BAJERSKICH +MIROSŁAW 
      10

30 
– Za zm. męża +JANA (19r. śm.) zm. rodziców z obu stron +MARIA +IRENA   

              +STANISŁAW +STEFAN i za zm. z rodz. GONCIARZ i POMIOTŁO 
      12

00  
-+RYSZARDA +SZCZEPAN ĆWIK i za zm. z rodz. ĆWIK i JASIŃSKICH 

      18
00 

–+FELIKS LIPKOWSKI (39r. śm.) i za zm. rodziców +ADELA          
               +BRONISŁAWA LIPKOWSCY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 29 (1004) –  XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

21 LIPCA   2019  ROKU  
 

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odeszła:  
Śp. +Eugenia Falikowska . 
 Wieczne odpoczywanie … 

 
 



        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XVI Niedziela Zwykła - 21.07.2019r. 

1. W dzisiejszą niedzielę ,21 lipca, w związku ze wspomnieniem św. 
Krzysztofa – Patrona Kierowców i podróżujących, po każdej Mszy 
Świętej, odbywa się poświęcenie wszystkich pojazdów na parkingu przy 
kościele. Po Mszach św. o godz. 10:30 i 12:00 przy okazji poświęcenia 
pojazdów odbędą się spotkania ze służbami mundurowymi związane  
z naszym bezpieczeństwem na drodze. W czasie poświecenia będą 
zbierane ofiary na środki transportu dla misjonarzy. Oddając się pod 
opiekę św. Krzysztofa, podczas kierowania pojazdami, pamiętajmy  
o rozwadze i ostrożności. 
2. Trwają 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. 
3. Serdecznie zapraszamy do udziału w 16 Pieszej Pielgrzymce Diecezji 
Świdnickiej na Jasną Górę. Zapisy w ośrodkach pielgrzymkowych. 
Szczegóły na plakacie w gablocie i stronie internetowej diecezji 
świdnickiej. Zachęcamy także do udziału w pielgrzymce duchowo. 
Zapraszamy do tak zwanej grupy duchowego wsparcia. Zapisy  
w zakrystii. Przy zapisie można złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz 
pielgrzymki. 
4. Chcielibyśmy założyć stowarzyszenie, które działałoby przy naszej 
parafii. Chętne osoby do udziału w takim stowarzyszeniu zachęcam do 
zgłaszania się do Ks. Proboszcza. 
5. W drugą niedzielę miesiąca, na potrzeby remontowe w naszej parafii 
zebraliśmy 3528zł 45gr. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 
6. 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. 
7. W czasie wakacji nie ma Mszy św. porannej. Msza św. w dni 
powszednie codziennie o godz. 18:00. W niedzielę Msze św. w 
porządku normalnym czyli 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. 
Spowiedź św. przed każdą Mszą św. W czasie wakacji kancelaria 
parafialna czynna w dni powszednie po Mszy św. wieczornej.  
W czasie wakacji kościół jest otwarty od godz. 9:00 do Mszy św. 
wieczornej. 
8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne 
można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św., jak również w 
kancelarii parafialnej. 
9. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 
artykuły,i prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, Niedzielę. Prasa katolicka 
do nabycia również przy wyjściach z kościoła. W agendzie do nabycia 

PISMO ŚWIĘTE, „Dzienniczek św. siostry Faustyny i „O naśladowaniu 
Chrystusa” Tomasza a Kempis. 
10. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii.  
 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM  
 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
- poniedziałek; ŚW. MARII MAGDALENY, ŚWIĘTO 
- wtorek; ŚW. BRYGIDY ZAKONNICY I PATRONKI EUROPY, 
ŚWIĘTO 
- środa; ŚW. KINGI DZIEWICY 
-  czwartek; ŚW. JAKUBA APOSTOŁA ŚWIĘTO 
- piątek; ŚWIĘTYCH JOACHIMA i ANNY RODZICÓW NMP 
 

Odnaleziono miejsce urodzin św. Piotra? 

Podczas prac wykopaliskowych w Al-Araj nad Jeziorem Galilejskim na 
północy Izraela archeolodzy odkryli prawdopodobne miejsce narodzin 
Apostoła Narodów, św. Piotra. Tezę, że Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i 
Julias, a zatem miejsce narodzin apostołów Piotra, Filipa i Andrzeja, 
potwierdza znalezienie dużego kościoła bizantyjskiego obok pozostałości 
osiedla z czasów rzymskich. Poinformował o tym nowojorski ośrodek Center 
for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins" (CSAJCO ) 
uczestniczący w pracach wykopaliskowych. Zdaniem naukowców tego centrum 
oraz izraelskiego Kinneret Academic College, odkryta świątynia w Al-Araj może 
być tym samym kościołem, który na swoich rysunkach utrwalił biskup Willibald z 
Eichstätt, gdy w 725 roku po Chrystusie przybył nad Jezioro Galilejskie. Biskup 
udający się z Kafarnaum do Kursi zanotował, że był to kościół wzniesiony nad 
miejscem zamieszkania Piotra i Andrzeja. "Odsłonięty teraz kościół jest jedyną 
dotąd odnalezioną świątynią między obiema miejscowościami" - powiedział w 
rozmowie z izraelską gazetą „Haaretz” szef ekipy archeologów Mordechai Aviam 
z Kinneret Academic College. Dodał, że kościół został odkryty w pobliżu osiedla z 
czasów rzymskich, dlatego pasuje do opisu Betsaidy przez historyka Józefa 
Flawiusza. Nie ma powodów do kwestionowania tego przekazu historycznego - 
twierdzą archeolodzy. Do tej pory naukowcy odkopali południowe pomieszczenia 
kościoła należącego do kompleksu klasztornego. Odkryto m.in. mozaiki 
podłogowe, szklane kamienie mozaikowe oraz części marmurowego ogrodzenia 
chóru. Te znaleziska świadczą o wielkości i bogatym wyposażeniu świątyni. 
Wykopaliska ukazały ponadto, że antyczna wioska żydowska zajmowała większą 
powierzchnię niż dotychczas sądzono. Archeolodzy znaleźli też pozostałości 
rzymskiego domu prywatnego z I-III w. Badania geologiczne wskazują, że liczne 
domy rozpadły się na skutek erozji spowodowanej przez rzekę Jordan. Podczas 
wcześniejszych wykopalisk archeolodzy odkryli m.in. 300-kilogramowy blok 
bazaltu z trzema wydrążonymi pojemnikami. Zdaniem naukowców, mógł to być 
relikwiarz świętych apostołów Piotra, Andrzeja i Filipa. 

 


