
 

INTENCJE  MSZALNE 
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA  –01. 09. 

        7
30 - 

+ Maria + Antoni + Józef + Józef +Wiesław NAJDUCH 

       9
00 – +Eugenia 2 r. śmierci 

      10
30 – + Bronisław ++ Rodzeństwo z obu stron 

      10
30 –++ z Rodziny FREDYK ++ Rodziców 

      12
00  

- + Ks. Bronisław SZYMULA ++ Kapłanów pracujących w parafii 

      18
00 – W intencji Jadwigi i Wiesława w 35 r. ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski  

                z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo na kolejne lata życia małżeńskiego   

PONIEDZIAŁEK  – 02.09  
            7

00 -
…………………………………………………………………………… 

          18
00 –+ Teofila GADOWSKA + Stefan GADOWSKI z okazji imienin ++ Rodziny  

                 GADOWSKICH i ZAJĄC 
 

WTOREK – 03.09. 
        7

00 -
…………………………………………………………………………… 

      18
00 – +  Piotr PUCZTARSKI – intencja od SZULÓW z ŁĘCZNEJ pogrzebowej 

 

ŚRODA -04.09. 

        7
00 -

…………………………………………………………………………… 

     18
00– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    

1) + Bronisława + Stefan MRUGAŁA + Stanisław GUTEK w 20 r. śm +    

    Stanisława (k)  GUTEK 

CZWARTEK – 05.09.  
        7

00 -
…………………………………………………………………………… 

      18
00 – + Anna MATTERN 

      18
00 –+ Dariusz STASIAK – od uczestników mszy św. pogrzebowej 

PIĄTEK –06.09. 

        7
00 -

…………………………………………………………………………… 

      18
00 

- W int. Roberta w 50 r. urodzin o Boże błogosławieństwo potrzebne łaski 

      18
00 

-+ Jan DUDA + Wacław +Teresa + Sabina ++ Rodziny DUDA i MUSZYŃSKICH 

 

SOBOTA –07.09. 

        7
00 -

…………………………………………………………………………… 

      18
00 – W intencji Mateusza w 18 r. urodzin 

 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA  –08. 09. 

        7
30 - 

+ Rodzice + Andrzej + Janina ++ Rodziny z obu stron 

       9
00 – + Eugenia z racji imienin + Kazimierz + Wiesław + Krystyna + Lech ++ Rodziny    

               KULBICKICH SOCZYŃSKICH 

       9
00 –+ Józef + Teodora(k) + Władysław + Mieczysław ++ Rodziny PETRUS + Józefa  

                SKALNA ++ Rodzin 

      10
30 – + Marianna RYCHLIK w 1 r. śm. ++ z Rodziny 

      12
00 –+ Jan + Tadeusz +Stanisław GRZYBOWSCY + Olga Stanisław TWOREK 

      12
00  

- W int. Alfredy (k) JĘDRUSIK w 80 r. Urodzin o zdrowie potrzebne łaski i opiekę  

               Matki Bożej 

      18
00 – ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
01.09.2019r. 

1. Dzisiaj w I niedzielę miesiąca po Mszach św. adoracja Najświętszego 
Sakramentu.  Modlimy się szczególnie w intencji dzieci, młodzieży, 
rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów rozpoczynających 
nowy rok szkolny i katechetyczny.  Dziś po Mszy św. o godz.12:00 
zmiana tajemnic różańcowych. 
2. Jutro, 2 września rozpoczyna się rok szkolny i katechetyczny. Z tej 
okazji Msza Święta w naszym kościele jutro  /poniedziałek/ o godzinie 
8.00. Okazja do spowiedzi od godziny 7.30. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy dzieci i młodzież, rodziców oraz dyrekcję i nauczycieli naszego 
zespołu szkół. Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 
życzymy wszystkim światła Ducha Świętego i wytrwałości. 
3. W piątek, 6 września, przed południem Ks. Proboszcz odwiedzi swoich 
chorych. Natomiast w sobotę, 7 września, przed południem Ks. Tomasz 
odwiedzi swoich chorych.  
4. Również w piątek, pierwszy miesiąca, zapraszamy do Spowiedzi św. 
pierwszo piątkowej od godz. 17:30. Szczególnie zapraszamy dzieci i 
młodzież. 
5. W sobotę, 7 września, pierwsza miesiąca, nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15. 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu wspólna modlitwa 
różańcowa, piętnastominutowe rozmyślanie oraz okazja do 
Spowiedzi św. Zapraszamy. 
6. Msze św. w tygodniu o godz. 7:00 i 18:00. 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 
indywidualna którą kończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia. W czasie 
adoracji okazja do Spowiedzi św. Zapraszamy. Naszą modlitwą otaczamy 
powołanych do służby w Kościele i modlimy się o święte i dobre 
powołania kapłańskie i zakonne. Zachęcamy do zamawiania intencji 
mszalnych. Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii i zakrystii po 
każdej Mszy św. Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i środy od 
godz. 16:00 do godz. 17:00, a w soboty od godz. 8:00 do godz. 9:00. 
Zapraszamy. Do sakramentu Spowiedzi św. można przystąpić codziennie 
przed Mszą św. poranną i wieczorną, w niedzielę w czasie każdej Mszy 
św. Przypominamy że w dni powszednie kościół jest otwarty pomiędzy  
Mszą św. poranną i wieczorną. Zapraszamy na chwilę modlitwy do 
kościoła. 
7. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii. 
8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 
artykuły, i prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa i 
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. 

9. W przyszłą niedzielę, 8 września, drugą miesiąca, ofiary składane na 
tacę przeznaczone będą na potrzeby remontowe w naszej parafii. W 
drugą niedzielę sierpnia zebraliśmy 3526 zł. „Bóg zapłać” za złożone 
ofiary. 
10. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej 
parafii. 
11. W dniu, 12 września w godz. od 14:00 do 16:00 w przychodni 
lekarskiej „MEDICUS” przy ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim odbędą się 
badania wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego. Zapisy do 12 
września. Cena  badania wzroku 5zł. Koszt pomiaru ciśnienia 
śródgałkowego 10zł. Bliższe informacje w przychodni i na plakacie. 
 
W związku z pogrzebem Śp. +Danuty Wądrzyk rodzinę i wszystkich, 
którzy poczuli się urażeni moją postawą i słowami serdecznie 
przepraszam. Ks. PROBOSZCZ 

  
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
- wtorek; ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO PAPIEŻA I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 

 
Dzisiejsze czytania podają nam rozważanie o pokorze, tym bardziej 
potrzebnej, im mniej ta cnota jest rozumiana i praktykowana. Stary 
Testament (I czytanie: Syr 3, 17-18. 20. 28-29) również mówi o jej 
konieczności — tak w obcowaniu z Bogiem jak i z bliźnim: „O ile wielki 
jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana” (tamże 18). Pokora 
człowieka nie polega na zaprzeczaniu własnym zaletom, lecz na uznaniu, 
że one są wyłącznym darem Boga; stąd wynika, że im ktoś jest 
„większy”, czyli bogatszy w zalety, tym bardziej winien upokarzać się 
uznając, że wszystko dał mu Bóg. Są też „wielkości” czysto 
przypadkowe, wynikające ze stopnia społecznego lub z obowiązku, jaki 
się pełni; chociaż nie dodają one nic do wewnętrznej wartości osoby, 
człowiek jest skłonny chwalić się nimi, czynić sobie z nich podnóżek, by 
wywyższyć się ponad innych: „Synu — upomina Pismo święte — 
wykonuj swe sprawy z łagodnością, a każdy będzie cię miłował” (tamże 

17). Jak pokora przyciąga miłość, tak pycha ją odrzuca; pysznych nikt 
nie lubi. Jeśli zaś człowiek pozwala zakorzenić się w sobie pysze, staje 
się ona drugą jego naturą, nie spostrzega bowiem jej zła i jest niezdolny 
do opamiętania. Dlatego Jezus napiętnował wszystkie formy próżności, 
stawiając we właściwym świetle ich prawdziwą marność. Tak było, kiedy 
faryzeusz zaprosił Go na obiad. Widział, jak zaproszeni z pośpiechem 
zajmowali pierwsze miejsca (Łk 14, 1. 7-14). Scena śmieszna., 
niesmaczna, a jednak zawsze aktualna. Czyż może jakieś miejsce 
uczynić człowieka większym lub lepszym, niż jest?  


