
 

INTENCJE  MSZALNE  

 
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA  –22. 09. 

        730 - + Ola 15 r. śm 

       900 – + Michał GONTKO  z okazji imienin i urodzin 

       900 –+ Helena SOKAL 7 gr. 

      1030 – + Fabian 22 r. śm. ++ Rodzice z obu stron: + Bolesław +Marian + Jan 

      1200 – + Rodziców + Brata 

      1200  -  + Mąż: +Henryk NAPOROWSKI 25 r. śm. + Teściów:+Bronisława + Konstanty  

                +Rodziców: +Helena +Józef KOBĘDZA 

      1800 – + Irena + Eugeniusz + Józef ++ z Rodziny 

PONIEDZIAŁEK  – 23.09  

            700 - + Helena SOKAL 8 gr. 

          1800 –+ Ewelina MAJERCZYK z racji urodzin. 

WTOREK – 24.09. 
        700 - + Helena SOKAL 9 gr. 

      1800 – + Józef KOŁODZIEJ 3 r. śm.++ Braci ++Rodziców z obu stron: + Zofia +Adam. 

ŚRODA -25.09. 

        700 -+ Helena SOKAL 9 gr. 

     1800– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    
1) + Maria PAJOR – msza św. od uczestników pogrzebu 
2) + Teresa RACZYCKA z racji urodzin 
3) + Andrzej KOWALSKI ++ z Rodziny 
4) + Wojciech SZYMAŃSKI + Aniela PIECHNIK + Danuta PAWŁOWSKA 
5) + Janina JUZIUK – od Kuzynki Ireny z Rodziną z Tarnowa 

CZWARTEK – 26.09. 

        700 - Z okazji urodzin Stanisława (m) o zdrowie potrzebne łaski 

      1800 –+ Helena SOKAL 11 gr. 

      1800 –+ Kazimierz LUDWINIAK 14 r.  śm. ++ Rodziny z obu stron 

PIĄTEK –27.09. 

        700 - + Wacław KOZIŃSKI 1 r. śm. i z okazji imienin 

      1800 -+ Helena SOKAL12 gr. 

      1800 - + Waldemar 26 r. śm. + Zbigniew 2 r. śm. ++ Rodziców + Rodzeństwo z obu stron 

SOBOTA –28.09. 

        700 -+ Helena SOKAL 13 gr. 

      1800 –+ Teresa GRABOWSKA +Władysław GRABOWSKI 

      1800 – + Genowefa + Józef JABŁOŃSKI ++ Rodziny 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  –29. 09. 

        730 - + Roman ĆWIK 15 r. śm. + Adolf ĆWIK ++ Rodziny + ĆWIK  

                    + WIERZBOWSKICH 

       900 – + Adolf SKIBA 25 r. śm. + Zofia + Filip ++ Rodziców z obu stron 

       900 –+ Michał SUCHECKI + Anna + Maria ++ Rodziny GRABOWSKICH + Dariusz  

               WĘGLARCZYK + Kazimierz JANKOWSKI + Katarzyna STASZAK
 

      1030 – O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski zdrowie i opiekę Matki Bożej dla  

                  Krystyny w 70 r. urodzin i Krzysztofa z okazji 50 r. urodzin 

      1030 – W intencji Juliana z okazji chrztu oraz Małgorzaty i Andrzeja GULIJ z okazji 1 r.  

                ślubu 

      1200 – + Rodziców: + Karolina + Michał z okazji imienin + Siostra: + Adela + Braci +                

                Bratowych + Szwagrów: + Janów +Jerzego + Macieja      

       1200 –+ Helena SOKAL 14 gr.
 

      18
00 

– + Barbara REJTERADA  1 r. śm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 37 (1013) –  XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

22 WRZEŚNIA  2019  ROKU  
 



        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU -22.09.2019r. 

1. Bardzo dziękuję za ofiary składane w minioną niedzielę na witraż 
poświecony św. Maternusowi. Zebraliśmy do puszek 756 zł i 5 euro. 
„Bóg zapłać” za złożone ofiary. 
2. W najbliższy piątek, 27 września, w naszej parafii przypada dzień tzw. 
„WIECZYSTEJ ADORACJ” W związku z tym Msza św. poranna w tym dniu 
o godz. 9:00. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
całodzienna adoracja do godz. 18:00. PORZĄDEK ADORCACJI: 
10:00-11:00 KLONOWA, JAWOROWA, KOPERNIKA, ŚWIERKOWA, 
11:00-12:00 MORAWKA, AKACJOWA, STRONIE-WIEŚ, GÓRNA, 
SPORTOWA, 
12:00-13:00 STRACHOCIN, GOSZÓW, KOŚCIELNA, SZKOLNA,  
13:00-14:00 HUTNICZA, ZIELONA, DOLNA, POLNA, OKRĘŻNA,  
14:00-15:00 KOŚCIUSZKI, TURYSTYCZNA,  
15:00-16:00 NADRZEŻNA, MICKIEWICZA, 
16:00-17:00 KRÓTKA, ŻEROMSKIEGO, 
17:30 WSPÓLNA MODLITWA RÓŻAŃCOWA   
Zapraszamy na chwilę modlitwy przed Jezusem w Najświętszym 
Sakramencie. 
3. 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. W zakrystii, w szkole i w przedszkolu można odebrać formularz 
zgody rodziców na zabawę. Zapraszamy. W czasie zabawy rodziców 
zapraszamy na kawę. 
4. W czwartek, 26 września, zapraszamy rodziców /potrzebni też 
mężczyźni/ do pomocy w przygotowaniu sali na zabawę. Prosimy też 
rodziców i osoby chętneo pomoc w organizacji i przeprowadzeniu 
dyskoteki dla naszych dzieci. 
5. We wtorek, 24 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 chętne dzieci do scholi. 
8. W sobotę, 5 października, zapraszamy na Diecezjalną Pielgrzymkę 
Róż Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Bardzkiej Strażniczki 
Wiary Świętej. Koszt wyjazdu 25 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii 
parafialnej do przyszłej soboty 28 września. 
9. 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. 
10. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii. 
11. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej 
parafii. 
12. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 
artykuły, i prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa i 
Niedzielę.  
13.  Zachęcamy dzieci i młodzież do zostania ministrantem lub 
ministrancką. Zbiórka ministrantów w soboty o godz. 11:00. Można się 
zapisać w zakrystii. 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM  

SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

Kościół nie może być muzeum, które jest oddalone od potrzeb ludzi i 
ich nie rozumie - powiedział w sobotę papież Franciszek. Jego 
zdaniem niepokój budzi Kościół, który troszczy się głównie o "obronę 
swego dobrego imienia". Podczas audiencji dla przedstawicieli 
ruchów i stowarzyszeń na rzecz nowej ewangelizacji papież 
podkreślił: "Zdarza się często, że Kościół jest dla dzisiejszego 
człowieka zimnym wspomnieniem, jeśli nie palącym 
rozczarowaniem". "Wiele osób, zwłaszcza na Zachodzie, ma 
wrażenie, że Kościół ich nie rozumie i jest daleki od ich 
potrzeb" - ocenił. W jego opinii jedni uważają, że Kościół 
jest "zbyt słaby w obliczu świata", a inni - że jest "zbyt 
potężny w porównaniu z wielkim ubóstwem", jakie panuje. 
"Słuszne jest zaniepokojenie, ale przede wszystkim należy 
przystąpić do działania, kiedy dostrzega się Kościół 
ulegający światu, który podąża za jego kryteriami sukcesu i 
zapomina, że nie istnieje po to, by głosić samego siebie, ale 
Jezusa" - oświadczył Franciszek. "Kościół martwiący się o to, 
by bronić swego dobrego imienia, i taki, który z trudem 
rezygnuje z tego, co nie jest niezbędne, nie czuje więcej 
zapału do tego, by nieść Ewangelię w naszych czasach, i 
staje się bardziej obiektem muzealnym niż prostym i 
radosnym domem Pana" - ostrzegł papież. 


