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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 
26.09.2021r. 

1. Dziś dzień migranta i uchodźcy. Pamiętajmy w naszych modlitwach  
o wszystkich tych ludziach, którzy są zmuszeni do opuszczenia swoich ojczyzn.  
W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 10:30 poświecenie 

tornistrów i przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów i wszystkich 
chętnych także z innych klas. Zapraszamy. 

2. W sobotę, 2 października br., w Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w 
Bardzie odbędzie się doroczna diecezjalna pielgrzymka wspólnot Żywego Różańca. 
Organizujemy pielgrzymkę autokarową. Koszt wyjazdu 30zł. Zapisy w zakrystii. 
Zachęcamy Róże Różańcowe, ale także wszystkich chętnych do udziału w 
pielgrzymce. UWAGA!!! Wyjazd w sobotę, 2 października, o godz. 9:00 
spod kościoła. 

3. Jutro 27 września, w naszej parafii przypada dzień tzw. „WIECZYSTEJ 
ADORACJI związku z tym Msza św. poranna w tym dniu o godz. 9:00. Po 
Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja do godz. 

18:00.  
PORZĄDEK ADORCACJI: 
10:00-11:00 KLONOWA, JAWOROWA, KOPERNIKA, ŚWIERKOWA, 
11:00-12:00 MORAWKA, AKACJOWA, STRONIE-WIEŚ, GÓRNA, SPORTOWA, 
12:00-13:00 STRACHOCIN, GOSZÓW, KOŚCIELNA, SZKOLNA,  
13:00-14:00 HUTNICZA, ZIELONA, DOLNA, POLNA, OKRĘŻNA,  
14:00-15:00 KOŚCIUSZKI, TURYSTYCZNA,  

15:00-16:00 NADBRZEŻNA, MICKIEWICZA, 
16:00-17:00 KRÓTKA, ŻEROMSKIEGO, 

17:30 WSPÓLNA MODLITWA RÓŻAŃCOWA  
Zapraszamy na chwilę modlitwy przed Jezusem w Najświętszym 
Sakramencie. 

4. W piątek rozpoczyna się miesiąc październik. Tradycyjnie jest to miesiąc 
różańcowy. Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17:30 dla wszystkich 
dzieci młodzieży i dorosłych. Dzieci i młodzież zapraszamy szczególnie we wtorki 
i czwartki na nabożeństwo różańcowe. Dzieci będą otrzymywały tzw. 

„pamiątki” za udział w nabożeństwie. Wszystkich naszych parafian zapraszamy do 
wspólnej modlitwy różańcowej. Przypominamy że dzieci 
„pierwszokomunijne” i kandydaci do bierzmowania uczestniczą w 
nabożeństwie różańcowym obowiązkowo w wyznaczone dni lub inne 

dogodne dni dla poszczególnych osób. 

5. W piątek, 1 października, przed południem Ks. Proboszcz odwiedzi swoich 
chorych. Natomiast w sobotę, 2 października, przed południem Ks. Paweł odwiedzi 
swoich chorych. 
6. W piątek, pierwszy miesiąca, okazja do Spowiedzi św. od godz. 17:30.  

Zapraszamy dzieci młodzież i dorosłych. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i modlitwa litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
7. Również w piątek 1 października młodzież przygotowująca się 
bierzmowania jest proszona o przystąpienie do Spowiedzi Św., 
uczestniczenie we Mszy św. i spotkaniu formacyjnym po Mszy św. Na 
Mszę św. i spotkanie zapraszamy także rodziców kandydatów do 

bierzmowania. 

8. Sobota, 2 października, jest pierwszą sobotą miesiąca. Nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15. 

Zapraszamy. 
9. Zachęcamy dzieci i młodzież do zostania ministrantem lub 

ministrancką. Pierwsza powakacyjna zbiórka ministrantów w sobotę o 
godz. 11:00. 
10. Zachęcamy do udziału w naszej scholi parafialnej. Spotkanie 
dla chętnych dzieci wszystkich klas, chłopców i dziewczyn, 

także dla rodziców w każdy czwartek o godz. 17:00 w 
kawiarence św. Maternusa. Zapraszamy serdecznie. 
11. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji organisty w naszej 
parafii. 
12. Można już rezerwować intencję mszalne na 2022r. w zakrystii lub 
kancelarii parafialnej. 

13. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.  

W czwartek od 17:00 do 18:00 – 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. Do sakramentu Spowiedzi św. można 
przystąpić codziennie przed Mszą św. Przypominamy że w dni 
powszednie kościół jest otwarty pomiędzy Mszą św. poranną i 
wieczorną. Zapraszamy na chwilę modlitwy do kościoła. 
14. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć 

różne artykuły, oraz najnowszą prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, 
Niedzielę. 

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

16. Jako parafia ogłosiliśmy konkurs profilaktyczny dla dzieci i 
młodzieży w dwóch grupach wiekowych. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli w nim udział oraz za wiele pięknie wykonanych prac. Nagrodą w 
konkursie dla dzieci przedszkolnych i klas I-III jest wyjazd 43 dzieci do 
„BOBOLANDII” we Wrocławiu, który odbędzie się we wtorek, 5 
października, natomiast nagrodą za udział w konkursie dla klas IV-VIII 
i Technikum jest wyjazd 42 dzieci do „ENERGYLANDII” w Zatorze, który 
odbędzie się w czwartek, 7 października. Sponsorem nagród jest 
Burmistrz Stronia Śląskiego i Proboszcz Parafii M.B. Królowej Polski i 
św. Maternusa w Stroniu Śląskim. Dziękuję Dyrekcji i zaangażowanym 
nauczycielom z naszej szkoły za pomoc w przeprowadzeniu tego 
konkursu. 

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

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 

- poniedziałek; ŚW. WINCENTEGO a PAULO, KAPŁANA;  

- wtorek; ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA; 

- środa; ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA GABRIELA i RAFAŁA; 
- czwartek; ŚW. HIERONIMA, KAPŁANA i DOKTORA KOŚCIOŁA; 

- piątek; ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, DZIEWICY i DOKTORA KOŚCIOŁA; 

- sobota; ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW; 

 


