
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternus  
 

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

 

NR 3 (1130) – II NIEDZIELA ZWYKŁA –  
16 STYCZNIA  2022 ROKU  

 
 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

II NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

16.01.2022r. 

1. Od 16.01.–25.01.2022 obchodzimy TYDZIEŃ MODLITW  

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN. W naszej parafii w sposób szczególny 
będziemy się modlić w tej intencji w sobotę, 22 stycznia na Mszy 
św. o godz. 18:00. Zapraszamy do wspólnej i indywidualnej 

modlitwy w tej intencji. 

2. Zmarł Ks. Antoni Kopacz obecnie proboszcz w Polanicy 
Zdroju, a w latach 1985 – 1992 był proboszczem w naszej 

parafii. Msza św. żałobna będzie odprawiona w środę, 19 
stycznia o godz. 12:00 w Polanicy Zdroju. Organizujemy 
wyjazd busem lub autokarem. Prosimy chętne osoby aby do 

jutra najpóźniej zgłosić się do zakrystii lub telefonicznie.  
3. Jeszcze w poniedziałek i wtorek trwa wizyta duszpasterska tzw. 

„KOLĘDA”. Plan kolędy w gablotach i pisemku parafialnym 
„MATERNUS”, na stronie internetowej parafii i facebooku 

parafialnym. W środę „KOLĘDA” dodatkowa. Wszystkich którzy  
w wyznaczonym terminie nie mogli z różnych powodów przyjąć 
kapłana w swoim domu, a chcieli by to uczynić, proszeni  

są o zgłoszenie tego faktu osobiście lub telefonicznie.  

4. W tym tygodniu Msze św. w poniedziałek i wtorek o godz. 
7:00 i 15:00. Od środy Msze św. już normalnie o godz. 7:00 i 

18:00. W niedzielę Msze św. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. 
Spowiedź św. przed każdą Mszą św. W środę Nowenna do M.B. 
Nieustającej Pomocy w środy o godz. 18:00.  

5. W tym tygodniu jeszcze kancelaria parafialna czynna tylko  
w sobotę od 8:00 do 9:00 i w sobotę po Mszy św. wieczornej.  
W nagłych sprawach w każdym innym czasie. Zachęcamy do 

zamawiania intencji mszalnych w zakrystii po każdej Mszy św. oraz 
kancelarii parafialnej. 

6. Bardzo dziękujemy wszystkim za wczorajsze posprzątanie 
kościoła i przygotowanie do dzisiejszej liturgii. „Bóg zapłać”. 
Prosimy o pomoc w sobotnim sprzątaniu kościoła. 

7. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie do nabycia 
między innymi wkłady do zniczy, książki, albumy, prasa katolicka: 

Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Niedziela  
oraz kalendarze parafialne  na 2022 rok.  

8. W minioną niedzielę, drugą miesiąca, na cele 
remontowe zebraliśmy na tacę 2438 zł. Wielkie „Bóg 
zapłać” za złożone ofiary. 

9. Przypominam, że jest możliwość organizacji z 
naszej parafii w 10-dniowego wyjazdu nad morze 
Bałtyckie do Łeby, organizowanym przez „CARITAS” 
Archidiecezji Wrocławskiej. Oferta jest przeznaczona  

dla dorosłych, bez dzieci. Termin jest do ustalenia. Gdyby 
byli chętni proszę o zgłoszenie się do zakrystii. 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 

OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszli:  

Śp. + ZOFIA COCHARA +JÓZEF ZAGÓROWICZ  

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie … 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  

- poniedziałek; ŚW. ANTONIEGO 

- środa; ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA 

- piątek; ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICZY I MĘCZENNICY 

 

16.01.2022r. /NIEDZIELA/ 

od godz. 14:00 MŁYNOWIEC 
od godz. 14:00 ul. OKRĘŻNA i ul. POLNA 

17.01.2022r. /PONIEDZIAŁEK/ 

od godz. 15:45 ul. NADBRZEŻNA 2 

od godz. 15:45 ul. NADBRZEŻNA 2A 

18.01.2022r. /WTOREK/ 
od godz. 15:45 ul. NADBRZEŻNA 36 A -D 

od godz. 15:45 ul. NADBRZEŻNA 36 E – H 

19.01.2022r. /ŚRODA/ 

od godz. 15:45 KOLĘDA DODATKOWA NA 
ZGŁOSZENIE 

 


