
 

INTENCJE  MSZALNE 
 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  –04. 08. 
        7

30 - O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie i opiekę M.B. dla mamy KRYSTYNY  

               z ok. 80r. urodzin 
       9

00 
– +APOLONIA +KAROLINA +STANISŁAW i za zm. z rodziny 

      10
30 

– +MARIOLA BOROŃ (17r. śm.) i za zm. z rodziny 

      12
00  

-………………………………………………………………………………………. 
      18

00 
– rezerwacja  

 

PONIEDZIAŁEK  – 05.08  

      18
00 

–  ++ Rodzice +Karolina +Michał ++ Braci +Bratowe +Siostrę Adelę +Szwagrów  

                  Janów +Maciej + Jerzy ++ z Rodziny 

 

WTOREK – 06.08. 
 

      18
00 

–  + Teresa + Maria MATUSIK ++ z Rodziny 

 

ŚRODA -07.08. 
 

     18
00

– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    
1)  

+ Anna z okazji urodzin +Bazyli + Władysław KAMIŃSCY  
2) 

+ Gabriela SOKOŁOWSKA w 2 r. śm. + Leszek WIECZOREK 3 r. śm.  
3)  

+ Rodziców i + Brata  

 
CZWARTEK –08.08.  

        

       18
00 

– + Antoni POPEK w 16 r. śm. + Józefa + Ryszard i za ++ z Rodziny  

 

PIĄTEK –09.08. 
 

      18
00 

- + Jan OLSZEWSKI – intencja od uczestników pogrzebu 

 
 

SOBOTA –10 .08. 
      18

00 
– 

………………………………………………………………………………………………………………

. 

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  –11. 08. 
        7

30 -  

       9
00 

– + Józef CIUPIAŁ 24 r. śmierci 

      10
30 

– + Genowefa + Roman + Tomasz BRYG 

      12
00  

-………………………………………………………………………………………. 

      18
00 

– rezerwacja  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 31 (1006) –  XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

04 SIERPNIA   2019  ROKU  
 

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odszedł:  
Śp. + Franciszek Białek 

 Wieczne odpoczywanie … 

 

 



        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 04.08.2019 r. 

 
1. 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.  
2. W dzisiejszą niedzielę, pierwszą miesiąca po Mszach św. adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic 
różańcowych.  
3. Zapraszamy do modlitwy różańcowej w intencji pielgrzymów udających się na 
Jasną Górę przez cały czas trwania pielgrzymki codziennie do 9 sierpnia o 
godzinie 17.30 
4. 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. 
5. 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.  
6. W uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NMP, 15 sierpnia, odbędzie się 
piesza pielgrzymka z naszej parafii na GÓRĘ CIERNIAK w RADOCHOWIE. 
Pielgrzymka wyruszy o godz. 9:30 spod naszego kościoła. Zapraszamy 
do udziału.  
7. 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. 
8. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.  
9. Chcielibyśmy założyć stowarzyszenie, które działałoby przy naszej parafii. 
Chętne osoby do udziału w takim stowarzyszeniu zachęcam do zgłaszania się do 
Ks. Proboszcza. 
10. Trwa miesiąc sierpień, tradycyjny miesiąc trzeźwości. Zachęcam tych którzy  
mogą i chcą do podjęcia abstynencji w tym miesiącu w intencji trzeźwości 
naszego narodu. 
11. Przypominamy że w przyszłą niedzielę, 11 sierpnia, drugą miesiąca ofiary 
składane na tacę przeznaczone są na potrzeby remontowe w naszej parafii.  
 

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

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej wieczności odszedł: 
Śp. +FRANCISZEK BIAŁEK Wieczne odpoczywanie ...  
 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie;  
- wtorek PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, ŚWIĘTO 

Bp Bronakowski: Alkohol nie jest konieczny do życia 
Alkohol nie jest wcale konieczny do życia. On nie zapewnia ani szczęścia, 
ani prawdziwej przyjaźni – mówił bp Tadeusz Bronakowski podczas XV 
Ogólnopolskiej Modlitwy o Trzeźwość Narodu w Sanktuarium św. Michała 
Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym na 
Podkarpaciu. Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Apostolstwa Trzeźwości wygłosił kazanie podczas Mszy św. sprawowanej 
przez abp. Adama Szala, metropolitę przemyskiego. – Musimy na nowo 
rozpalić w sobie charyzmat Apostolstwa Trzeźwości. Jest to charyzmat 
oparty na miłości Boga i bliźnich, na walce o prawdziwą wolność 
człowieka, o jego godność i życie wieczne – mówił bp Bronakowski. 
Zaznaczył, że walka ta nie należy do łatwych, gdyż do tego dochodzą 
„inne współczesne zagrożenia czyhające na dzieci i młodzież”. 
Kaznodzieja stwierdził, że odpowiedzialność za nadużywanie przez 
Polaków alkoholu, ponoszą również ludzie pracujący w mediach. 
Ubolewał, że media, które tak mocno wpływają na świadomość, 
prowadzą nieustanne kampanie reklamujące alkohol. "W reklamach, 
które zachęcają do kupna piwa, widzimy roześmianych ludzi, którzy 
cieszą się pełnią życia. Pojawiły się w nich również hasła, mówiące o tak 
zwanej radości i wolności. Reklamy te nie pokazują jednak zapłakanych 
oczu przerażonych dzieci, które widzą pijanych rodziców. Reklamy nie 
obrazują dramatu rozbitych rodzin, złamanych karier i osobistych 
tragedii, wypadków na drogach spowodowanych piciem alkoholu. Nie 
pokazują skutków zniewolenia przez nałóg, upodlenia przez niewolę 
pijaństwa' – wyliczał bp Bronakowski. Przewodniczący Zespołu KEP ds. 
Apostolstwa Trzeźwości ubolewał, że tak wielu, szczególnie młodych 
Polaków ulega „tym medialnym kłamstwom”. Uznał, że nie tylko 
producenci i sprzedawcy są winni takiej sytuacji. Apelował, aby 
odpowiednimi przepisami znacznie ograniczyć emisję reklam alkoholu w 
telewizji. – Musimy mieć świadomość, że rozpijaniu Polaków są winni 
także ci, którzy stawiają na placach billboardy, organizują imprezy 
sponsorowane przez browary – stwierdził. Kaznodzieja ocenił, że takie 
zachowania są zdradą wobec dzieci i narodu, a reklama alkoholu uczy 
„pijackich postaw i przekonań”. – Nie bójmy się tego nazwać zbrodnią na 
polskich dzieciach i na młodzieży, a więc na przyszłości naszej ojczyzny. 
Reklama alkoholu zniszczyła już jedno pokolenie Polaków, znacznie 
pogłębiła mentalność proalkoholową, traktującą alkohol jak bożka. Na co 
zatem czekamy? – mówił. Bp Bronakowski zaznaczył, że nie tylko 
alkohol prowadzi do uzależnień. Wyliczał, że wiele osób, w tym ogromna 
rzesza młodych jest zniewolona przez papierosy, środki psychoaktywne, 
gry komputerowe, nadaktywność w mediach społecznościowych, czy 
pornografię. Hierarcha uspokajał, że zamęt w narodzie nie odniesie 
triumfu, ponieważ „mamy świętych, mamy obrońców w niebie, mamy 
Matkę Bożą, która jest Królową Polski”. Zaznaczył jednak, że „musimy 
być mocni w Duchu Świętym, a nie letni i obojętni”. 


