
 

Intencje  Mszalne  
XX NIEDZIELA ZWYKŁA  - 16. 08. 

     730  –+GENOWEFA +ROMAN +TOMASZ BRYG ++Z RODZINY BRYG i HAJDUK 
     900– ++ Z RODZINY TOMCZYK 

    1030 –  +TADEUSZ +KAZIMIERA KIELAR (r. śm.) +STANISŁAWA 

    1200 –O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
              dla Marysi Borowskiej z ok. przyjęcia sakramentu Chrztu 
   1800 – +WACŁAW DUDA ++z rodziny POMIOTŁO 

 
PONIEDZIAŁEK  – 17.08.  

   1800 – ++SYNÓW +JERZY +ANDRZEJ +MIROSŁAW ++BRACI RODZICÓW MĘŻA i  

                SZWAGRA 

WTOREK –18.08. 

 
      1800 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
                   dla ZDZISŁAWA PAWŁOWSKIEGO 

ŚRODA - 19.08.  

 

1800 –1. +LEON SZCZERBA (int. od ucz. pogrzebu) 

2. +ANNA SZKLANNA (int. od ucz. pogrzebu) 

3. +BRONISŁAWA BUGAJSKA (int. od ucz. pogrzebu) 

4. +TEKLA KONDEK (25r. śm.) +MARIA KARGUL (22r. śm.) 

5. +BRONISŁAWA BUGAJSKA (int. od Romana Bugajskiego z rodziną  
z Gnojnika) 

6. +STANISŁAWA +WŁADYSŁAW ŁYSZCZARZ 

7. O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
dla Marysi Borowskiej z ok. przyjęcia sakramentu Chrztu 

8. Dziękczynna do M.B. Nieustającej Pomocy za cudowne uratowanie  
z poważnego wypadku samochodowego córki, zięcia i wnuka  

CZWARTEK  – 20.08. 

    1800 – +JERZY BAŁYS (int. od ucz. pogrzebu) 
PIĄTEK –21.08. 

      1800 – +JERZY BAŁYS (int. od rodziny) 
 SOBOTA –22.08. 

      1800 – +RUDOLF SZPALA (2r. śm.) 

      1800 –+IRENA LOTOSZ (15r. śm.) 
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA  - 23. 08. 

     730  –+IRENA LOTOSZ (15r. śm.) 
     900– ++RODZICÓW +BRATA 

    1030 –  +RODZICÓW Z OBU STRON +MARIAN BURNAT +FRANCISZEK +ROMAN  
                SZATANIK 

    1200 –+RYSZARD (23r. śm.) ++Z RODZINY 
   1800 – +JÓZEF PIELUCH ++Z RODZINY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternus  
 

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

 
NR27 (1057) –  XX NIEDZIELA ZWYKŁA  

16 SIERPNIA  2020 ROKU  
 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

16.08.2020r. 

1. Dzisiaj zgodnie z apelem przewodniczącego Episkopatu Polski po Mszach św. zbiórka ofiar 
do puszek na pomoc poszkodowanym w wybuchu w Bejrucie.  

2. Trwają wakacje, wszystkim naszym parafianom wyjeżdżającym na wakacje życzymy 
dobrego wypoczynku i dobrej pogody. W naszej parafii witamy miłych gości i życzymy 
miłego wypoczynku i pobytu w naszych stronach. 

3. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się w pomoc naszemu 
choremu na nowotwór parafianinowi Janowi Ziębie. Serdeczne dzięki tym, którzy upiekli 
ciasta, sprzedającym ciasto i tym którzy kupowali ciasta. Wielkie „Bóg zapłać”. 

4. Miesiąc sierpień, to tradycyjny miesiąc trzeźwości. Zachęcam tych, którzy mogą i chcą, do 
podjęcia abstynencji w tym miesiącu w intencji trzeźwości naszego narodu. 

5. W czasie wakacji nie ma Mszy św. porannej. Msza św. w dni powszednie codziennie  
o godz. 18:00. W niedzielę Msze św. w porządku normalnym czyli 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 
i 18:00. Spowiedź św. przed każdą Mszą św. W czasie wakacji kancelaria parafialna czynna 
w dni powszednie po Mszy św. wieczornej. Również w czasie wakacji kościół jest otwarty od 
godz. 9:00 do Mszy św. wieczornej. 

6. 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. 
Zakończenie adoracji Koronką do Bożego Miłosierdzia następnie Msza św. W tym dniu 
szczególnie modlimy się za powołanych do służby w Kościele i o nowe święte powołania 
kapłańskie i zakonne. 

7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne można zamawiać  
w zakrystii po każdej Mszy św., jak również w kancelarii parafialnej. 

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne artykuły, np. 
artykuły do Pierwszej Komunii Św. i inne, oraz najnowszą prasę katolicką, Gościa 
Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Niedzielę. Zapraszamy. 

9. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej parafii. 
10. W niedzielę, 9 sierpnia, drugą miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone były na 
potrzeby remontowe w naszej parafii. Zebraliśmy 2845zł. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 

11. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 

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

 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- poniedziałek; ŚW. JACKA, KAPŁANA 

- czwartek; ŚW. BERNARDA, OPATA i DOKTORA KOŚCIOŁA 
- piątek; ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA 

- sobota: NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ 

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł:  
Śp. +JÓZEF ĆWIRKO - GODYCKI . Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie… 

 

. 


