
 

INTENCJE  MSZALNE  
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - 24. 04. 

     730  –+JÓZEF PIELUCH ++ Z RODZINY 
     900 – +MARIA TRYLIŃSKA (int. z ok. urodzin)  
    1030 – +ZBIGNIEW STASZKÓW (2r. śm.) ++RODZICÓW +KRYSTIAN +TADEUSZ 
+DANUTA                                 
   1200 –  +JULIA +EUGENIUSZ +ANNA +JAN +MARIA +JÓZEF 
   1800 – + STANISŁAWA PEŁKA– gerg.24 

 
PONIEDZIAŁEK  – 25.05.  

      700 – –+STANISŁAWA PEŁKA (greg.25) 
   1800 –  +ROMAN KRÓLIKOWSKI (19r. śm.) ++RODZICE Z OBU STRON 

 
WTOREK –26.05. 

       700 –- +STANISŁAWA PEŁKA (greg.26) 
      1800 – +JÓZEFA (int. z okazji Dnia Matki) 

ŚRODA - 27.05.  

700 – +STANISŁAWA PEŁKA– gerg.27 

      1800 – 1. O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla TERESY i AGNIESZKI z ok. ur. 
2. +MARIA +STEFAN ++RODZICE Z OBU STRON +ZENON +ADRIAN +ELŻBIETA +HENRYK 

+STEFANIA 
3. +LEOKADIA (int. z okazji Dnia Matki) 
4. ++RODZICE ++BRACIA +FRANCISZEK +SERAFIN +STANISŁAW +MIECZYSŁAW 

+KAZIMIERZ +GENOWEFA +IRENA ++TEŚCIOWIE +MICHALINA +EMIL +ZOFIA 
+EDWARD +MARIAN 

 
CZWARTEK  – 28.05. 

       700 – +STANISŁAWA PEŁKA– gerg.28 

      1800 –+JÓZEF MUDRAK (int. od sąsiadów) 
 

PIĄTEK –29.05. 

         70 – +FRANCISZEK SZYMCZAK (40r. śm.) 
      1800 – –+STANISŁAWA PEŁKA– gerg.29 

 SOBOTA –30.05. 
          700 –+STANISŁAWA PEŁKA– gerg.30 

      1800 – +MARIUSZ JANISZEWSKI (1r. śm.) +HELENA +ZOFIA +STEFANIA +PAWEŁ                       
            +FRANCISZEK  

      1800 –+FRANCISZKA SIENKIEWICZ (2r. śm.) ++ Z RODZ. GARBOWSKICH i SIENKIEWICZ 

 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO  - 31. 04. 

     730  –TADEUSZ PALASIK +JANINA +JÓZEF 
     900 – O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla IRENY i MIKOŁAJA z ok. 55r. ślubu  
    1030 – +WALERIA OGRYZEK (int. od uczestników pogrzebu) 

   1030 –+MICHAŁ GONTKO (2r. śm.) 
   1200 –  +BRONISŁAW ++RODZICE i RODZEŃSTWO Z OBU STRON  
   1800 – +GENOWEFA WOŹNIAK i +BARBARA REJTERADA (int. z okazji Dnia Matki) 
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Maternus  
 

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

 
NR15 (1045) –  WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

24 MAJA  2020 ROKU  
 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
24.05.2020r. 

1. Obchodzimy dziś UROCZYSTŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.  
W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. „ZIELONE ŚWIĄTKI”. 

2. Codziennie Nowenna do Ducha Świętego przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Nowenna 
połączona jest z nabożeństwem majowym. 

3. W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego rozpoczniemy czuwanie modlitewne, które 
potrwa całą noc. Będzie to czuwanie różańcowe i trwać będzie od 30 maja /sobota/od godz. 19:00 
do 31 maja /niedziela/ do godz. 7:00. Co pół godziny chętne osoby będę odmawiać jedną część 
różańca. Aby każda minuta czuwania była wypełniona modlitwą prosimy by zapisać się na 
czuwanie na kartkach wystawionych przy wyjściach z kościoła. Na poszczególne godziny może 
zapisać się więcej osób niż jedna. Zachęcamy do podjęcia tej modlitwy. 
4. W naszej polskiej tradycji maj to szczególny miesiąc poświęcony Matce Najświętszej, która jest 
także patronką naszej parafii. Codziennie o godz. 17:30 nabożeństwo majowe połączone z koronką 
do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy. 

5. Zgodnie z zaleceniami władz państwowych w Mszach św. w naszym kościele może uczestniczyć 
jeszcze więcej osób niż dotychczas. Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestniczenia w Mszach św. 
w kościele codziennie szczególnie w niedzielę. 

6. W odpowiedzi na apel papieża Franciszka skierowany do wszystkich wiernych, zachęcający do 
odmawiania w maju modlitwy różańcowej w domach, zachęcamy do ochoczego i wielkodusznego 
przyjęcie tego papieskiego zaproszenia. Niech łączące nas na modlitwie tajemnice różańcowe będą 
przez nas ofiarowane w intencjach papieża, o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za cały personel 
medyczny i wszystkie służby. 

7. Msze św. w tygodniu o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. przed każdą Mszą św.  
W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.  W czwartek o godzinie 17:00 – 
Godzina Święta, czyli wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Zapraszamy. Naszą modlitwą 
otaczamy powołanych do służby w Kościele i modlimy się o święte i dobre powołania kapłańskie i 
zakonne. 

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne artykuły również nowe numery 
„Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. 

9. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary składane w tym trudnym czasie na potrzeby naszej parafii. 
Dziękuję również bardzo tym wszystkim, którzy składają ofiary przelewem na konto parafialne. 
Wielkie „Bóg zapłać”. Bardzo dziękujemy za posiłki dostarczane na plebanię. Bardzo dziękujemy za to 
wsparcie. Modlimy się w intencji naszych dobrodziejów. 

10. Bardzo dziękuję wszystkim osobom za posprzątanie kościoła i przygotowanie  
do dzisiejszej liturgii. 

11. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne można zamawiać  
w zakrystii po każdej Mszy św. w kancelarii parafialnej, telefonicznie lub mailowo. 

 

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

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- wtorek; ŚW. FILIPA NEREUSZA, KAPŁANA 

- piątek; ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY 
 

 

CZUWANIE MODLITEWNE „RÓŻAŃCOWE” 
PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO 

30.05.2020 – 31.05.2020 od 19:00 do 7:00 

 

19:00 – 19:30 WYSOCKA K. 
19:30 – 20:00 FLIS Z. 
20:00 – 20:30 LESZCZYŃSKI M. 
20:30 – 21:00 KRÓLIKOWSKA R. 
21:00 – 21:30 WALEMCZEK B. , SZYMAŃSCY, 
KRET G. 
21:30 – 22:00 PODOLAK 
22:00 – 22:30  
22:30 – 23:00 
23:00 – 23:30 
23:30 – 24:00 RYZEWICZ D. 
00:00 – 00:30  
00:30 – 01:00 RYZEWICZ E. 
01:00 – 01:30 ADAMCZEWSKA A. 
01:30 – 02:00  
02:00 – 02:30 PIECHNIK J. , CETERA D. K. , 
ANTOSZEWSKA A. 
02:30 – 03:00 TANIA M. 
03:00 – 03:30 SERAFIN A. 
03:30 – 04:00 ORLICKA K. 
04:00 – 04:30  
04:30 – 05:00 
05:00 – 05:30 PAWŁOWSKA A. 
05:30 – 06:00  
06:00 – 06:30 
06:30 – 07:00 BAŃKOWSKA M. , RAKOCZY – 
BAŁYS D.  
 


