
 

INTENCJE  MSZALNE  
 

V NIEDZIELA ZWYKŁA  - 09. 02. 
        730 – + Tadeusz KRASOWIAK 26 r. śm + Alicja ++ Rodziny 
       900 

– + Apolonia + Karolina +Stanisław ++ z Rodziny 
      1030 

– +OLGA +STANISŁAW TWOREK +JAN +TADEUSZ +STANISŁAW  
                   GRZYBOWSCY 
      1200 

– O  Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla HANNY ROBAK z ok.  
                60r. urodzin 
      1800 

– + Antoni +Dorota ++Rodzeństwo ++ z Rodziny SZLĘK 
 

PONIEDZIAŁEK  – 10.02.  
     
      1800 

– +CECYLIA (13r. śm.) +STANISŁAW ++ z rodziny 
 

WTOREK –04.02. 
        
     1800 

– +BOLESŁAW MLECZEK (1r. śm.) 
ŚRODA- 11.02.  

 
      1800 – 

             1.  O  Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla ZUZANNY z ok. 2r.  

                urodzin 

             2.  +BOLESŁAWA BIAŁA (z ok. urodzin) 

             3. +DANUTA WIECZOREK (int. od Żywego Różańca) 
             4. 
 

CZWARTEK  – 12.02. 

 
      1800 

– +ADAM PLINIEWICZ (1r. śm.) 
 

PIĄTEK –13.02. 
     
      1800 

– +JADWIGA (9r. śm.) 
SOBOTA –14.02. 

        700 -+SEBASTIAN TOMASZEWICZ ( int. od uczestników pogrzebu) 
      1800 

–+JÓZEF TASZYCKI ++z rodz. TASZYCKICH i GODLEWSKICH 
 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA  - 15. 02. 
        730 – ++rodzice +JANINA +ANDRZEJ ++ z rodziny z obu stron 
       900 

– +WANDA KAŁUŻA (11r. śm.) 
      1030 

– +MARIA ANDRZEJEWSKA (10r. śm.) 
      1200 

– +ANIELA GAŁECKA (5r. śm.) 
      1800 

–+KAZIMIERZ JANKOWSKI (1r. śm.) ++ z rodz. GĄSIOREK, SUCHECKICH,  
                 WĘGLARCZYK 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 6 (1033) –  V NIEDZIELA ZWYKŁA  

09 LUTEGO  2020 ROKU  
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
5 niedziela w ciągu roku 

09.02.2020r. 
1. Rozpoczęły się ferie zimowe. Wszystkim naszym parafianom i 
obecnym w naszej parafii gościom życzymy jak najlepszego 
wypoczynku. 
2. Od jutra rozpoczynamy półkolonie w naszej parafii pod hasłem: 
„Ferie zimowe ze św. Maternusem”. Zimowisko będzie się 
odbywać w dniach 10.02., 12.02., 14.02., 15.02. br. W ostatnim 
dniu półkolonii , w sobotę 15.02. odbędzie się zabawa 
karnawałowa w której mogą wziąć udział wszystkie chętne 
dzieci, również te nie uczestniczące w półkoloniach. Formularz 
zgody rodziców na udział zabawie karnawałowej można jeszcze otrzymać 
w zakrystii. Przewidziane są śniadania dla dzieci. Zachęcamy 
wolontariuszy do pomocy w przeprowadzeniu półkolonii. 
3. Jutro, 10 lutego, w godz. 10:00 – 13:00, Klub Honorowych Dawców 
Krwi „BRYLANT” zaprasza na akcje honorowego oddawania krwi w 
CETiK-u. Zachęcamy i zapraszamy. 
4. We wtorek, 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego. 
Pamiętajmy w modlitwie o chorych i cierpiących szczególnie z naszych 
rodzin. W czasie Mszy św. o godz. 18:00 będzie udzielany sakrament 
Namaszczenia Chorych. Bardzo proszę by w tym dniu w miarę 
możliwości pomóc chorym dotrzeć do kościoła. Do Sakramentu 
Namaszczenia Chorych mogą przystąpić osoby przewlekle chore i starsze 
lub aktualnie chore. 
5. W czasie ferii w dni powszednie od poniedziałku do piątku nie 
będzie Mszy św. porannej. Msza św. w tygodniu codziennie o 
godz. 18:00. W sobotę Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. W niedzielę 
Msze św.  o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00. Zapraszamy. 
Spowiedź św. codziennie przed każdą Mszą św., również w niedzielę. 
6. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. 
W czwartki o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja którą kończymy Koronką do 
Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św. od godz. 
17:30. Zapraszamy. Szczególną modlitwą otaczamy powołanych do 
służby w Kościele i modlimy się o święte i dobre powołania. 
7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje można 
zamawiać po Mszach św. w zakrystii, również w niedzielę. 
8. W agendzie parafialnej do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, 
Niedziela, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, wkłady i wiele innych 
artykułów. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy. 
9. Dzisiaj w drugą niedzielą miesiąca taca przeznaczona jest na potrzeby 
remontowe w naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 
10.  Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”.  

11. Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Fatimy i Lourdes i 
wielu innych ciekawych miejsc. Termin 17.08. – 28.08.2020r. 
Koszt 500 euro i 700 zł. Proszę zapoznać się z programem. 
Zapisy u ks. Proboszcza. Zapraszamy. 

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

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności 

odszedł:  

Śp. +JERZY WĘGRZYN.  Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie… 

 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
- poniedziałek; ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY 
- wtorek; NMP Z LOURDES 
-  piątek;  ŚWIĘTYCH CYRYLA MNICHA I METODEGO BISKUPA, PATRONÓW 
EUROPY, ŚWIĘTO 
 

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po posiedzeniu  

w dniu 28 stycznia 2020 r. w Legnicy 
 
1. Komisja wyraża wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi Markowi 
Jędraszewskiemu za jego jednoznaczne wypowiedzi i odwagę w wyrażaniu 
stanowiska Kościoła na temat ważnych kwestii dotyczących m.in. rodziny i 
wychowania młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich. 
Komisja w pełni popiera i solidaryzuje się z wypowiedziami Księdza 
Arcybiskupa. 
2. Komisja zwraca uwagę katolickim rodzicom, że dzieci oraz młodzież 
uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie 
religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice 
dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swoje 
dzieci na lekcje religii. Człowiek wierzący ma prawo i obowiązek pogłębiać 
swoją wiarę i według niej prowadzić swoje życie. Służą temu m.in. szkolne 
lekcje religii. Troska rodziców o udział ich dziecka w tych zajęciach wynika 
z przyjętego na chrzcie obowiązku katolickiego wychowania dzieci. 
Rodzice powinni zapisać swoje dzieci na zajęcia z religii w przedszkolu lub 
szkole poprzez złożenie stosownej pisemnej deklaracji. 
3. Komisja Wychowania przypomina, że przygotowanie do przyjęcia 
sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty  
i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej 
katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. Uczestnictwo  
w zajęciach z etyki nie może być traktowane jako przygotowanie do 
przyjęcia sakramentów świętych. 
 


