
 

INTENCJE  MSZALNE  

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  - 01. 03. 
        7

30 – +ANTONINA +JAN ++ z rodziny MICHORCZYK HUDZIEC HRYNIEWICZ 

       9
00 

– +MARIA GUSTAFIAK (5r. śm.) 
      10

30 
– +KAROL POMIOTŁO (25r. śm.) +BARBARA +JERZY ++ z rodziny 

      10
30 

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

      12
00 

– Dziękczynna z prośbą o Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B.  
                  dla KAZIMIERZA z ok. imienin i dla ALICJI z ok. urodzin 
      18

00 
– +BOGUSŁAW BŁACHUT (29r. śm.) +FRANCISZEK BŁACHUT (13r. śm.)  

                  +ZBIGNIEW +JAN ++ RODZICE Z OBU STRON 

PONIEDZIAŁEK  – 02.03.  
        7

00 –+MIROSŁAW MAKUCKI (8 miesiąc po śmierci) +MARIA +STANISŁAW  
               MAKUCCY 

      18
00 

–  +MARIAN GWOŹDZIEWICZ (3r. śm.) +KAZIMIERZ MICHORCZYK (z  
                  ok. imienin) +HELENA MICHORCZYK  

WTOREK –03.03. 
       7

00 –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     18

00 
–  +HELENA +WERONIKA  

ŚRODA- 04.03.  
        7

00 –     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

     18
00 

–1. +KAZIMIERA SZYMANEK ++z rodz. SZYMANEK  
2. +MARIA (15r. śm.) +STEFAN ++ rodzice obojga stron +ZENON +ADRIAN +ELŻBIETA 

+HENRYK +STEFANIA 
3. +JERZY WĘGRZYN ( int. od uczestników pogrzebu) 
4. +KAZIMIERA KOWALCZYK 
5. Dziękczynna z prośbą o Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla MARIUSZA i 

KAZIMIERY z ok. imienin 
6. O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla KRZYSZTOFA +EMILIA +ALEKSANDER 

JANUKOWICZ +FRANCISZEK +ADELA +JÓZEF  ++SIOSTRY, BRAT, DZIADKOWIE, CHRZESTNI 
++ Z RODZINY 

CZWARTEK  – 05.03. 
       7

00 –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      18

00 
–+LESZEK WOJNOWSKI (int. od cioci GABRYSI z POZNANIA) 

PIĄTEK –06.03. 
       7

00 –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      18

00 
–+JÓZEF SĘBA (36r. śm.) ++z rodz. SĘBA +MARIANNA +STANISŁAW 

             ŻELEZIK ++ rodzice obojga stron 
SOBOTA –07.03. 

        7
00 -

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      18
00 

– WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU NMP (int. od Róż  
                 Różańcowych) 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  - 08. 03. 
        7

30 – +STANISŁAWA PEŁKA +DANUTA +HENRYK SZATAN 

       9
00 

– +ANNA +PIOTR +OKSANA +BOLESŁAW MAZUR 
      10

30 
– +MAGDALENA GAJEWSKA (27r. śm.) +FRANCISZEK GAJEWSKI (43r.  

                 śm.) +AUGUST GÓRGUL (34r. śm.) ++z rodziny obojga stron 
      12

00 
–+FRANCISZKA +KAROL GWOŹDZIEWICZ 

      12
00 

– O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla NATALII z ok. urodzin                
                (int. od rodziców i sióstr) 
      18

00 
– +KAZIMIERZ (z ok.. imienin)  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU-  01.03.2020r. 

1. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu 
po Mszach św., a po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic różańcowych.  
W środę popielcowa rozpoczęliśmy uroczyście okres Wielkiego Postu.  
Zachęcamy w WIELKIM POŚCIE do podejmowania postanowień i umartwień 
wielkopostnych jak również do uczestniczenia w nabożeństwach pasyjnych.  
2. W Wielkim Poście nabożeństwa pasyjne odprawiane będą w następującym 
porządku:   - w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 17:30. Zapraszam 
wszystkich, dorosłych, dzieci i młodzież. - w każdą niedzielę o godz. 17:15 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
3. Na początek Wielkiego Postu i rozważań o Męce Pańskiej zapraszamy 
na niesamowite spotkanie z tajemnicą Całunu Turyńskiego i na 
specjalną prelekcje i prezentacje pana Krzysztofa Sadło z Krakowa .  
Spotkanie odbędzie się w naszym kościele  dzisiaj w niedzielę, 1 marca,  
o godz. 16:00. Bezpośrednio po spotkaniu w kościele nabożeństwo 
Gorzkich Żali. Następnie po nabożeństwie zapraszamy chętne osoby do 
kawiarenki św. Maternusa na poczęstunek ciepłą herbatę i spotkanie z 
panem Krzysztofem.  
4. Jutro w poniedziałek, 2 marca, na godz. 19:00 zapraszamy do kawiarenki  
św. Maternusa na spotkanie i pierwszą próbę wszystkich którzy chcą wziąć udział 
oprawie muzycznej Triduum Paschalnego. Zapraszamy panów i panie. 
5. W czwartki o 18:00 w kawiarence św. Maternusa spotyka się nasza schola. 
Zachęcamy dzieci i dorosłych do udziału w naszej scholi parafialnej. 
6. W piątek, 6 marca, pierwszy miesiąca, Ks. Proboszcz odwiedzi swoich 
chorych, a w sobotę, pierwszą miesiąca, 7 marca, Ks. Tomasz odwiedzi swoich 
chorych.  
7. W najbliższy piątek 6 marca, pierwszy miesiąca, okazja do Spowiedzi św.  
od godz. 17:00. Zapraszamy i zachęcamy do odprawienia Spowiedzi św.  
tzw. „pierwszo piątkowej”, dzieci młodzież i dorosłych. Po Mszy św. wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
8. W sobotę, 7 marca, pierwszą miesiąca, nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15. W czasie nabożeństwa wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa różańcowa, piętnastominutowe 
rozmyślanie i okazja do Spowiedzi św. Zapraszamy. 
9. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. codziennie 
przed Mszą św. poranną i wieczorną, również w niedzielę. 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 indywidualna 
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. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne 
można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. 
10. Bardzo prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, które prosimy 
składać w kopertach na tacę, w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.  
11. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”. 
12. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy gdzie można nabyć różne artykuły 
i prasę katolicką. Prasa katolicka do nabycia również przy wyjściach z kościoła. 
13. Codziennie w dni powszednie o godz. 17:30, a w niedzielę o godz. 8:30 

modlimy się wspólnie na różańcu w naszym kościele. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. 
14. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, taca przeznaczona jest na potrzeby 
remontowe w naszej parafii. 
15. 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. 
16. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej parafii. 
17. Przychodnia „MEDICUS” w Stroniu Śląskim zaprasza 05.03.2020r. w 
godzinach 14:00 – 16:00 na badanie wzroku i ciśnienia śródgałkowego. 
Natomiast 09.03.2020r. na godz. 13:00 zaprasza na komputerowe badanie 
wzroku i dobór okularów. Szczegóły na plakatach w gablotach. 
 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM SZCZĘŚĆ 
BOŻE !!! 
 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności 
odeszła:  Śp. +GENOWEFA HAJKOWICZ. Wieczne odpoczywanie racz jej 
dać Panie… 
 
 
 

Na zakończenie tygodnia modlitw o trzeźwość narodu 
informujemy o działaniach i możliwościach przeciwdziała 
problemowi alkoholizmu. Nasza parafia w kawiarence  
„Bez problemów” św. Maternusa podejmujmy szereg działań 
profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Ostatnie ferie organizowane przy parafii też były objęte 
działaniami profilaktycznymi dotyczącymi problemów 
alkoholowych. Równocześnie informujemy że w naszym mieście 
działa GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH. Siedziba komisji mieści się przy ul. Mickiewicza 
2 /na pierwszym piętrze/. Komisja spotyka się w najbliższym 
czasie w następujących terminach 3 i 17 marca, 7 i 21 
kwietnia, 5 i 19 maja. Komisji przewodniczy pan Jan Hoszko. 
Można tam zawsze przyjść i zgłosić problem alkoholowy danej 
osoby. Istnieje również punkt konsultacyjny dla osób 
uzależnionych, oraz grupa wsparcia dla osób uzależnionych, a 
także grupa wsparcia dla współuzależnionych. Nie mylić z klubem 
Anonimowych Alkoholików. Grupy prowadzi Elżbieta Kordas – 
certyfikowany terapeuta do spraw uzależnionych.  
 


