
 

INTENCJE  MSZALNE  
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA  –15. 09. 

        7
30 - 

+ Zofia KALIŃSKA z racji urodzin 

       9
00 

– + Maria PIECHNIK 15 r. śmierci + Kazimierz + Wanda 

       9
00 

–+ Emilia GIEMZA 3 r. śmierci + Dominika(k) + Józef 

      10
30 

– W intencji Pani Czesławy w 77 r. urodzin dziękczynna z prośbą o Boże  

                  błogosławieństwo na dalsze lata życia 

      10
30 

–+ Tadeusz BOROŃ 17 r. śm ++ z Rodziny 

      12
00 

– +Stanisława KOZŁOWSKA 12 r. śm. + Kazimierz + Janina + Wacław + Stefania  

                + Stanisław + Elżbieta +Józef      

      12
00  

- W intencji Eweliny i Pawła HUPERT w 15 r. ślubu z prośbą o Boże  

                 błogosławieństwo na dalsze lata życia małżeńskiego 

      18
00 

– +Anna RUDNICKA w 9 r. śm. + Waldemar + Ernest RUDNICKI + Barbara  

                 +Lucjan +Zdzisław STEFANIAK 

 

PONIEDZIAŁEK  – 16.09  

            7
00 -

 W intencji Panu Bogu wiadomej 

          18
00 

–+ Helena SOKAL 1 gr. 

WTOREK – 17.09. 
        7

00 -
 Prośba o Boże błogosławieństwo w ukończeniu budowy domu 

      18
00 

– + Helena SOKAL 2 gr. 

 

ŚRODA -18.09. 

        7
00 -

+ Helena SOKAL 3 gr.
 

     18
00

– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    
1)
 Krystyna JARECKA – msza św. od uczestników pogrzebu 

2)
  

CZWARTEK – 19.09. 

        7
00 -

 + Helena SOKAL 4 gr.
 

      18
00 

– + Andrzej KARGUL 35 r. śm. + Zofia KRGUL 20 r. śm. 

 

PIĄTEK –20.09. 

        7
00 -

+ Helena SOKAL 5 gr.
 

      18
00 

-+ Mateusz BALICKI z racji imienin ++ Rodziców 

      18
00 

-+ Andrzej Roman PRUCHNICKI – od uczestników mszy św. pogrzebowej 

SOBOTA –21.09. 

        7
00 -

…………………………………………………………………………… 

      18
00 

–+ Jan JURCZAK 8 r. śm 

      18
00 

–+ Helena SOKAL 6 gr.
 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA  –22. 09. 

        7
30 - 

+ Ola 15 r. śm 

       9
00 

– + Michał GONTKO  z okazji imienin i urodzin 

       9
00 

–+ Helena SOKAL 7 gr.
 

      10
30 

– + Fabian 22 r. śm. ++ Rodzice z obu stron: + Bolesław +Marian + Jan 

      12
00 

– + Rodziców + Brata 

      12
00  

-  + Mąż: +Henryk NAPOROWSKI 25 r. śm. + Teściów:+Bronisława + Konstanty  

                +Rodziców: +Helena +Józef KOBĘDZA 

      18
00 

– + Irena + Eugeniusz + Józef ++ z Rodziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 36 (1012) –  XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

15 WRZEŚNIA  2019  ROKU  
 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej do wieczności odeszli:  

Śp. +LEON CZARNECKI, +JANINA JÓZIUK, 
+MARIAN PAPAJ  

+ROZALIA WYCHOWANIEC . Wieczne 
odpoczywanie racz im dać Panie… 



        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU -15.09.2019r. 

1. W dzisiejszą niedzielę, obchodzimy w naszej parafii odpust ku czci św. 
Maternusa współpatrona naszej parafii. O godz. 12:00 uroczysta Suma 
odpustowa. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego 
świętowania. Z tej okazji serwujemy ciasto za dobrowolną ofiarę. Ofiary 
przeznaczone będą na witraż poświecony św. Maternusowi. „Bóg zapłać” 
za złożone przy tej okazji ofiary. 
2. W sobotę 21 września w Wambierzycach odbędzie się spotkanie 
młodych pod hasłem: LIGHT FOR LIFE. Organizujemy wyjazd z parafii. 
Zapisy w zakrystii także u ks. Tomasza, u katechetów do dzisiejszej 
niedzieli 15 września. Koszt 25zł. 
3. W środę, 18 września przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki, 
patrona młodzieży i dzieci. W ramach tego święta rozstrzygnięty został 
konkurs na ulotkę antyalkoholową organizowany przez parafię, naszą 
szkołę i urząd miasta, w którym nagrodą jest wyjazd do ENERGYLANDII. 
Zakwalifikowało się 44 dzieci. W najbliższy czwartek, 19 września, 
wyjazd spod kościoła o godz. 6:00. Wygranym gratulujemy. 
4. Również w ramach obchodów święta św. Stanisława Kostki w sobotę, 
28 września, organizujemy zabawę /dyskotekę/ dla dzieci w salce 
katechetycznej. Zabawa przy muzyce „na żywo” , liczne konkursy z 
nagrodami, poczęstunek, napoje. Zabawa dla wszystkich chętnych dzieci 
od najmłodszych do najstarszych. W zakrystii, w szkole  
i w przedszkolu można odebrać formularz zgody rodziców na zabawę. 
Zapraszamy.  
5. W ramach obchodów święta św. Stanisława Kostki, we wtorek, 17 
września, zapraszamy młodzież w każdym wieku na Mszę św. o godz. 
18:00 i pierwsze spotkanie modlitewne. Spotkania te będą się odbywać 
cyklicznie w każdy wtorek. Co drugi wtorek będą specjalne konferencje 
prowadzone przez ciekawych ludzi. Zapraszamy.  
6. Wspólnota HALLELUJAH zaprasza na spotkanie modlitewne w każdą 
środę na godz. 19:00 do salki katechetycznej. Wcześniej o 18:00 Msza 
św. w kościele. 
7. W każdy czwartek, o godz. 18:00 w kawiarence św. Maternusa 
spotkanie naszej scholii parafialnej. Zapraszamy dzieci w każdym wieku, 
chłopców i dziewczyny do udziału w naszej scholii i chwalenia Boga 
śpiewem. 
8. 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. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św. Zapraszamy. 
Spowiedź św. codziennie przed Mszą św. poranną i wieczorną, w 
niedzielę przed każdą Mszy św. 
9. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii. 
10. 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. 
11. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej 
parafii. 
12. W minioną niedzielę, drugą miesiąca  ofiary składane na tacę 
przeznaczone były na potrzeby remontowe w naszej parafii. Zebraliśmy 
3185zł. „Bóg zapłać” za ofiary. 
13.  Zachęcamy dzieci i młodzież do zostania ministrantem lub 
ministrancką. Można się zgłaszać do ks. Proboszcza i ks. Tomasza.  
14. We wtorek, 17 września, od 10 do 11:00 w CETiK-u bezpłatne 
komputerowe badanie wzroku. Rejestracja telefoniczna. Szczegóły na 
plakacie. 
 
 

Modlitwa do św. Michała 

Archanioła 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj 

nas w walce,a przeciw niegodziwości 

i zasadzkom złego ducha bądź naszą 
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, 

pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu 

niebieskich zastępów, szatana i inne 

duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich 

po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć 
do piekła. Amen. 

 


