
 

Intencje  Mszalne  
 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA  - 23. 08. 

     730  –+IRENA LOTOSZ (15r. śm.) 

       730  –O szczęśliwą operację i zdrowie dla BERNADETTY 
        900– ++RODZICÓW +BRATA 

        900– +MARIA SADOWSKA – MATYSZKIEWICZ (int. od męża syna MATEUSZA  
                  córki AGNIESZKI z rodziną i córki KATARZYNY) 

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

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

PONIEDZIAŁEK  – 24.08.  

   1800 – +DOROTA KUŹNIAR (int. z ok. imienin) +JERZY WALENCIAK 
 

WTOREK –25.08. 

 
      1800 – O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
                 dla LUDWIKI ZAJĄC z ok. imienin 

 
ŚRODA- 26.08.  

1800 – 1. O Boże bł. potrzebne łaski dary Ducha Św. zdrowie opiekę M.B.  
dla MARII z ok. 18r. urodzin 

2. +JANINA PUZIO (19r. śm.) +STEFAN PUZIO +EDWARD CIEŚLA 

3. +WERONIKA +LUDWIK +ZOFIA +EUGENIUSZ ++ Z RODZINY OBOJGA 
STRON 

4. +ANDRZEJ JANICKI (int. od ucz. pogrzebu) 

5. +TADEUSZ BRYLSKI (12r. śm.) +DANUTA +KACPER BRYLSCY 

 
CZWARTEK  – 27.08. 

    1800 – +MARIANNA URBAN (int. od bratanicy) 

 
PIĄTEK –28.08. 

      1800 – +WACŁAW KOZIŃSKI (2r. śm. i z ok. imienin) 
 SOBOTA –29.08. 

      1800 – +STANISŁAW BABIŃSKI (7r. śm.) +CECYLIA ++ Z RODZINY 

 
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 30. 08. 

     730  –+ANNA +JAN RYCZKO ++Z RODZINY 
     900– +EUGENIA (r. śm.) 

    1030 – +BRONIŁSAW ++RODZICE i RODZEŃSTWO OBOJGA STRON 

    1200 –+JAN GAŁECKI (13r. śm.)  

   1800 
–+ANDRZEJ KROSTA (int od sąsiadów) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Maternus  
 

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

 
NR28 (1058) –  XXI NIEDZIELA ZWYKŁA  

23 SIERPNIA  2020 ROKU  
 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

23.08.2020r. 
1. Trwają jeszcze 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 

2. W środę, 26 sierpnia, uroczystość NMP Częstochowskiej. Zapraszamy na 
Mszę św. o godz. 18:00 w czasie której odnowimy śluby jasnogórskie. 

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

4. 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. 

5. 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. 
6. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne można 
zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św., jak również w kancelarii parafialnej. 

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

8. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej 
parafii. 
9. 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. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA, ŚWIĘTO 
- środa; NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ, UROCZYSTOŚĆ 
- czwartek; ŚW. MONIKI 
- piątek; ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

- sobota; MECZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA 

 

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszli:  
Śp. +BOLESŁAW JACKOWSKI +MARIA SADOWSKA - 

MATYSZKIEWICZ .  
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

 

 

Komentarz do drugiego czytania 
 

Niezgłębione bogactwa Boga 
Choć w Liście do Rzymian Paweł posługuje się doksologiami (1,25 i 
9,5), ta odbiega od nich charakterem. Opiewa ona bowiem Bożą 

mądrość w pomyśleniu historii zbawienia w taki a nie inny sposób. 
Ukazuje przy tym, że pomysły Boga znacznie wykraczają poza ludzkie 
wyobrażenia. Co ciekawe, Pawła nie kłopocze fakt, że większa część 

jego narodu odrzuciła Chrystusa, o czym traktuje Rz 11, nie 
kwestionuje doskonałości Bożego planu – Bóg ma wszystko pod 
kontrolą i w odpowiednim czasie sprawi, że Jego słudzy poznają 

prawdę, nie sami z siebie, ale tylko i wyłącznie dzięki Bożym darom 
łaski. Egzegeci zauważają, że ten krótki Pawłowy hymn jest na wskroś 
żydowski, a za sprawą podejmowanych tematów silnie nawiązuje do 
Księgi Hioba. Paweł w mistrzowski sposób zdołał połączyć ze sobą 

tematy zaczerpnięte z apokaliptyki żydowskiej i literatury mądrościowej 
– tak charakterystycznej dla judaizmu hellenistycznego. 

 

Komentarz do Ewangelii 
 

Piotrowa władza kluczy 
Wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową, która, co znamienne, 

przynależała do terytoriów zamieszkiwanych przez pogan, jawi się jako 
niezwykle odważne, jako antycypacja słów Pawła: „nikt bez pomocy 

Ducha Świętego nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem” (zob. 1 Kor 
12,3). Co miał na myśli Piotr, mówiąc o Jezusie, że jest Mesjaszem? W 
I wieku idei mesjańskich było co najmniej kilkanaście – po jednej na 

każde z istniejących wówczas ugrupowań. Jedno jest pewne – Piotr nie 
miał świadomości, że Jezus został namaszczony na oddanie życia za 

całą ludzkość. Jakiekolwiek nie były wyobrażenia Piotra, jego odwaga, 
która aż do Pięćdziesiątnicy pozostawiała wiele do życzenia – strach 

Piotra wyziera z wielu fragmentów Ewangelii – doczekała się pochwały 
tak wielkiej, że awansowała rybaka Szymona do Piotra-skały, żywego 

fundamentu przyszłego Kościoła. Błogosławiona Boża intuicja 
rozpoczęła w Piotrze trwałą przemianę – poprowadziła go ścieżką od 

paraliżującego strachu aż po dobrowolną ofiarę z życia. 

 


