
 

INTENCJE  MSZALNE  

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  - 29. 03. 
        730 – +ALICJA +JÓZEF (z ok. imienin) ++ z rodziny HUDZIEC HRYNIEWICZ  
             MICHORCZYK 
       900 

– O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla TADEUSZA z ok. 70r.  
              urodzin 
       900 

– O wiarę i dary Ducha Świętego dla URSZULI SARY NELI NADII  
                  i EMANUELA 
      1030 

–+ANNA NIEWIADOMA (2r. śm.) 
      1200 

–+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 21) 
      18

00 
–+TERESA MĄDRALA – RACZYCKA 

 
PONIEDZIAŁEK  – 30.03.  

        700 –+JÓZEF NUSZCZYŃSKI (int. od MIECZYSŁAWA z rodziną) 
      1800 

–  +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 22) 
 

WTOREK –31.03. 
       700 –- Z prośbą o nawrócenie dla ZENONA 
     1800 

–  +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 23)  
 

ŚRODA - 01.04.  
         7

00 
– +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg.24) 

        18
00 

–1. +TERESA GASIŃSKA 

CZWARTEK  – 02.04. 

       700 –------------------------------------------------------------------------------- 
      1800 

–+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 25) 
 

PIĄTEK –03.04. 
       700 –+JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 26 ) 
      1800 

–+JÓZEF (29r.śm.) +MARCIN +MARIA +BRONISŁAW 
 

SOBOTA –04.04. 
        700 -  +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 27 ) 
       1800 

–+KRYSTYNA +MARIAN PASTERNAK ++Z RODZINY 
 

NIEDZIELA PLAMOWA - 05. 04. 
        730 – +SZCZEPAN ĆWIK (9r. śm.) +RYSZARDA ++ z rodziny ĆWIK 
       900 

– +TERESA GRABOWSKA (2r. śm.) +WŁADYSŁAW +GRZEGORZ +ZOFIA  
             ++ z RODZINY 
       900 

– +JAROSŁAWA MISIEWICZ (greg. 268) 
      1030 

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

– O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla FRANCISZKA z ok. 80r.  
                urodzin                                                                              
      18

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR10 (1040) –  V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

29 MARCA 2020 ROKU  
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
V NIEDZIELA WIELKIEGI POSTU 

29.03.2020r. 
 
1. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy drugą część okresu Wielkiego 
Postu, mającą charakter pasyjny. Za tydzień Niedziela Palmowa, czyli 
Męki Pańskiej.  W liturgii tego dnia wspominamy uroczysty wjazd Pana 
Jezusa do Jerozolimy. Trwa Wielki Post zachęcamy do podejmowania 
postanowień i umartwień wielkopostnych. Dziś możliwość uczestniczenia 
w dodatkowych Mszach św. z powodu ograniczenia liczby wiernych na 
poszczególnych Mszach św. Prosimy zgłaszać taką potrzebę.  
2. Spowiedź św. codziennie od godz. 17:00. W piątek pierwszy 
miesiąca, 3 kwietnia, po Mszy św. o godz. 18:00 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja indywidualna do godz. 
22:00. W tym czasie możliwość skorzystania ze Spowiedzi św. 
Spowiedź odbywać się będzie z zachowaniem norm 
bezpieczeństwa, przypominamy o zaleceniach władz 
państwowych. Prosimy przychodzić pojedynczo nie gromadzić się 
w kościele po więcej niż 5 osób. Prosimy zachowywać bezpieczny 
dystans między sobą. Spowiedź możliwa w kościele poza 
konfesjonałem dla czujących zagrożenie. 
3. W Wielkim Poście nabożeństwa pasyjne odprawiane są w następującym 
porządku:    
- w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 17:30.  
- w każdą niedzielę o godz. 17:15 Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym. 
4. Codziennie po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu  
i krótka adoracja z modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia  
i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji o oddalenie 
epidemii i zachowanie wiary świętej. Codziennie transmitujemy na 
naszym parafialnej stronie facebooka Msze św. o godz. 18:00, w piątki 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17:30, a w niedzielę Msze św. o 9:00, 
12:00 i 18:00, oraz Gorzkie Żale o 17:15. Zachęcamy do łączenia się  
z nami duchowo w ten sposób.  
5. W najbliższą środę i piątek bardzo proszę o podjęcie postu o chlebie  
i wodzie/kto może/ w intencji oddalenia od nas epidemii. 
6. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00 z zachowaniem norm 
bezpieczeństwa, przypominamy o zaleceniach władz państwowych. W 
środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. 
Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii  
i w zakrystii po każdej Mszy św. oraz telefonicznie oraz mailowo. 
7. Bardzo prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, które prosimy 
składać w kopertach na tacę, w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.  
8.Przy bocznym wyjściu z kościoła do nabycia świece „CARITAS”  tzw. 
„Paschaliki” w cenie 6 zł. Dochód przeznaczony na pomoc dzieciom.  

9. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”. 
10. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć już 
artykuły świąteczne.  
11. Dziękujemy za włączenie się w akcję pomocową w formie toreb 
pełnych jedzenia dla potrzebujących. Dziękuję za wszystkie 
dostarczone torby z jedzeniem. W tym tygodniu rozpoczniemy akcję 
rozwożenia tych produktów. „Bóg zapłać”. 
12. Gdyby ktoś potrzebował jakiejś pomocy np. w dostarczeniu 
zakupów lub w innych sprawach prosimy o zgłoszenie tego na parafię. 
13. W tym miesiącu nie będziemy odwiedzać naszych chorych. Do 
chorych udajemy się tylko na wezwanie.  
14. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy okazują nam 
życzliwość i dostarczają czasami na plebanię ugotowane smakołyki. 
Wielkie dzięki. 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszli: Śp. +JÓZEF MUDRAK +OLGA JAKUBCZAK.  
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 
 

 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 

SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 
Modlitwa 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, 

aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń 

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. 

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym 

i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. 

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, 

pociesz ich rodziny. 

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, 

inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. 

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał. 

czujemy się bezradni 

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, 

ale ufamy Tobie, 

udziel nam pokoju i zdrowia. 

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, 

prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. 

Amen 

 


