
 

INTENCJE  MSZALNE 
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  –11. 08. 

        7
30 - ………………………………………………………………………………………. 

       9
00 

– + Józef CIUPIAŁ 24 r. śmierci 

      10
30 

– + Genowefa + Roman + Tomasz BRYG 

      12
00  

- O Boże błogosławieństwo dla Mamy Marii w 93 r. urodzin o zdrowie i potrzebne  

                  łaski oraz opiekę Matki Bożej. 

      18
00 

– W intencji Elżbiety i Franciszka w 40 r. ślubu oraz w intencji dzieci wnuczki  

                  i wnuka z prośbą o błogosławieństwo Boże potrzebne łaski w życiu codziennym       

                  oraz o łaskę nieba dla  córki + Eweliny 
PONIEDZIAŁEK  – 12.08  

      18
00 

–  O pokój wieczny dla dusz czyśćcowych 

WTOREK – 13.08. 
 

      18
00 

–  + Jan REJTERADA + Teresa + Jerzy + Czesława(k) 

ŚRODA -14.08. 
 

     18
00

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

+ Leokadia 
2) 

+ Henryk FORYSIAK- intencja od uczestników mszy św. pogrzebowej 
3)  

+ Józef WDOWIAK z racji pogrzebu ++ Rodziców z obu stron + wnuk Maciek  

   ++  Rodziny GONCIARZ  
4)  +Tekla KONDEK 24 r. śm + Maria KARGUL 21 r. śmierci 
5)  

+ Dorota KUŻNIAR + Jerzy WALENCIAK 
6)  

W intencji Rafała o Boże błogosławieństwo zdrowie i potrzebne laski z okazji   

     Urodzin  
7)   

W intencji Jarosława i Edyty z okazji ślubu 

CZWARTEK –WNIEBOWZIĘCIE N.M.P.- 15.08.  
        7

30 - 
+ Dariusz WĘGLARCZYK 5 r. śm. ++ SUCHECKICH + Anna +Michał + Maria 

                ++ Rodziny GRABOWSKICH 
       9

00 
– + Zofia + Antoni + Zdzisław KALIŃSCY ++ Rodziny SZATKOWSKICH  

                  i WOJCZAKOWSKICH 
      10

30 
– + Maria TRYLINSKA z racji imienin 

      12
00  

- + Zofia BURSZTA 

      18
00 

– + Irena 13 r. śm. + Stanisław 39 r. śm. GRABOWSCY 
PIĄTEK –16.08. 

 

      18
00 

- W intencji Wioletty i Grzegorza z okazji 30 r. ślubu o Boże błogosławieństwo  

                 i potrzebne łaski i zdrowie  

SOBOTA –17 .08. 
      18

00 
– + Ludwika (k) JARÓG 1 r. śm i z racji imienin + Józef TOMALA + Jan JARÓG 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA  –18. 08. 
        7

30 - 
+ Elżbieta TOMCZYK 1 r. śm.  

       9
00 

– + Marian KRZYWONOS 28 r. ++ Rodziny 

      10
30 

– + Ludwik z racji imienin + Tadeusz ZAGROBELSKI 6 r. śm. ++ Rodziny                    

                  PUCZYŃSKICH CYGANIK SOCZYŃSKICH 

      12
00  

-……………………………………………………………………………………… 

      18
00 

– + Wacław ++ z Rodziny +POMIOTŁO +DUDÓW +MUSZYNSKICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 32 (1007) –  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

11 SIERPNIA   2019  ROKU  
 

 
 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odszedli:  

Śp. +DARIUSZ STASIAK +TADEUSZ RACZKOWSKI. 
 Wieczne odpoczywanie … 



        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
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. Przypominamy że w dzisiejszą niedzielę, 11 sierpnia, drugą miesiąca, 
ofiary składane na tacę przeznaczone są na potrzeby remontowe  
w naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 
3. W czwartek, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. W tej uroczystości czcimy prawdę 
wiary o tym, iż Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została 
wzięta do chwały niebieskiej. Msze św. w tym dniu w porządku 
niedzielnym, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Podczas każdej 
Mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów. Taca z tej uroczystości 
przeznaczona jest na budowę kościołów w naszej diecezji. 
4. W uroczystość WNIEBOWIZIĘCIA 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. 
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 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. 
7. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 
artykuły, jak np. wkłady do zniczy 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. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej 
parafii. 
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. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne 
można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. 

12. Pilna prośba o krew!!!. Zarząd Klubu Honorowych Dawców 
Krwi „BRYLANT” zaprasza na akcję honorowego oddawania krwi 
do CETiK-u dnia 12 sierpnia /poniedziałek/ w godzinach od 
10:00 do 13:00. Zachęcamy. 
 

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

Faktofobia 

Żyjemy w czasach, w których człowiek, mając nieograniczony dostęp do 

informacji, jest jednocześnie coraz rzadziej zainteresowany prawdą.Kto 

widział bądź słyszał homilię abp Marka Jędraszewskiego? Pytanie brzmi 

nader zaskakująco w momencie, w którym każdy wyraża opinie oraz 

prezentuje komentarze dotyczące kazania, jakie 1 sierpnia wypowiedział 

metropolita krakowski. Zadam zatem pytanie nieco inaczej: Kto widział lub 

słyszał wspomnianą homilię w całości? Czy potrafimy powiedzieć, ile abp 

Marek poświęcił czasu „tęczowej zarazie”, a ile pamięci bohaterów 

Powstania Warszawskiego? Czy jednak prawda kogokolwiek interesuje w 

czasach, w których liczy się szybkość wyrażonej opinii, a nie rzetelność 
prezentowanych faktów?W zeszłym roku prowadziłem na pewnej uczelni 

zajęcia, po których studenci mieli przygotować casus opisujący sytuację 
naruszenia praw pacjenta. Jedna z słuchaczek zdecydowała się opowiedzieć 
o „prawach pacjenta LGBT”. Opisała sytuację, w której to – jej zdaniem – 

naruszono prawa osoby będącej homoseksualistą. W trakcie zaliczenia 

(dostała 5), wywiązała się między nami sympatyczna rozmowa: widziałem, 

że ten temat był dla niej ważny z jakiegoś powodu. W pełni zgodziłem się, 
że w opisanym przykładzie doszło do naruszenia prawa. Jednocześnie 

dodałem, że mam wątpliwość czy możemy mówić o „prawach pacjenta 

LGBT”. Kluczowe dla medyka powinno być położenie zdrowotne pacjenta, 

a nie jego orientacja seksualna.. Kilka tygodni później brałem udział w 

dyskusji naukowej dotyczącej godnej śmierci. Jeden z jej uczestników 

wspominał, iż pół roku wcześniej pochował swojego partnera. Dojrzały 

człowiek z autentycznym wzruszeniem opowiadał o momentach 

odchodzenia mężczyzny, którego kochał. Dodał także, że kilkakrotnie 

musiał przypominać personelowi, że jego partner wskazał go jako osobę 
bliską, uprawnioną do obecności w szpitalu oraz do uzyskiwania informacji. 

Czemu o tym wspominam? Z jednego prostego powodu. Wbrew 

obiegowym opiniom, jakie od kilku dni pojawiają się w polskich mediach, 

kazanie abp. Jędraszewskiego nie dotyczyło podobnych przypadków oraz 

podobnych osób. (ciąg dalszy nastapi) 


