
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternus  
 

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

 

NR 44 (1120) –XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA   –  
07 LISTOPADA  2021 ROKU  

 
 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXXII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 
07.11.2021r. 

 
1. W dzisiejszą niedzielę, pierwszą miesiąca, po Mszach św. adoracja 

Najświętszego Sakramentu, a po Mszy św. o godz. 9:00 zmiana tajemnic 

różańcowych. W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 10:30 

spotkanie formacyjne i organizacyjne dla rodziców i dzieci 

pierwszokomunijnych. 

2. W czwartek, 11 listopada, przypada uroczystość 103 rocznica 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości w naszym mieście 

rozpoczną się od Msza św. o godz. 12:00 w naszym kościele 

parafialnym, w czasie której będziemy modlić się w intencji naszej 

ojczyzny, a także za poległych w jej obronie. Zapraszamy wszystkich do 

wspólnej modlitwy i uczestniczenia w miejskich uroczystościach. Na 

początku Mszy świętej odśpiewamy wspólnie hymn narodowy. W tym 

dniu Msze św. również o 9:00 i 18:00.  

3. Codziennie o godz. 17.30 modlitwa różańcowa z wypominkami, a po 

niej Msza św. w intencji wszystkich wspomnianych tego dnia w 

wypominkach. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Plan 

modlitwy wypominkowej: 

07.11.2021 – ul. NADBRZEŻNA 2 i 28, 08.11.2021 – ul. 

NADBRZEŻNA 24  

i bez numerów, 09.11.2021 – ul. AKACJOWA ul. KLONOWA, 

10.11.2021 –  

ul. HUTNICZA, ul. ZIELONA, 11.11.2021 – STRACHOCIN, STRONIE 

WIEŚ, GOSZÓW,  

12.11.2021 – ul. MICKIEWICZA, ul. MORAWKA, 13.11.2021 – ul. 

KRÓTKA  

14.11.2021 - ul. SZKOLNA, OKRĘŻNA, ŚWIERKOWA, KOŚCIELNA, 

GÓRNA, 

SPORTOWA, POLNA, DOLNA, TURYSTYCZNA, JAWOROWA,  

WYPOMINKI BEZ ADRESU  

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, 

a po niej Msza św. wieczorna. W czwartek od godziny 17.00 – Godzina 

Święta, czyli wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 

indywidualna. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św. Zapraszamy. 

Szczególną modlitwą otaczamy powołanych do służby w Kościele i o nowe 

i święte powołania. 

5. Zachęcamy do udziału w naszej dziecięcej scholi parafialnej. Spotkanie 

dla chętnych dzieci wszystkich klas, chłopców i dziewczyn, także dla 

rodziców w tym tygodniu wyjątkowo w środę o godz. 17:00 w 

kawiarence św. Maternusa. Zapraszamy serdecznie. 

6. Również nasza dorosła schola muzyczna zaprasza 

młodzież i dorosłych do wspólnego śpiewu. Wspólnota 

„Hallelujah” zapraszam na swoje spotkania modlitewne 

w każdą środę po Mszy św. wieczornej w Kawiarence Św. 

Maternusa. 

7. W naszej agendzie do nabycia różne artykuły, najnowsza 

prasa katolicka, kalendarz parafialny na 2022 rok w cenie 

10 zł. Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczony 

będzie na potrzeby parafialnych wakacji dla naszych 

dzieci.  

8. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i przygotowanie 

kościoła do dzisiejszej liturgii. 

9. W przyszłą niedziele, drugą miesiąca, ofiary składane na tacę 

są przeznaczone na potrzeby remontowe w naszej parafii. 
 

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

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 

wspomnienie: 

 
- wtorek; ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI 

LATERAŃSKIEJ, ŚWIĘTO; 

- środa; ŚW. LEONA WIELKIEGO PAPIEŻA I DOKTORA 

KOŚCIOŁA; 

- czwartek; ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA; 

- piątek; ŚW. JOZAFATA BISKUPA I MĘCZENNIKA; 

- sobota; ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA MATEUSZA, 

IZAAKA, KRYSTYNA  
PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKICH; 

 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszli:  

Śp. +GRAŻYNA NOWAK +MARIANNA KARGUL +ZOFIA 

PISZCZÓR. Wieczne odpoczywanie … 

 


