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

 

NR 7 (1134) – VI NIEDZIELA ZWYKŁA –  
13 LUTEGO  2022 ROKU  

 
 

 



 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

VI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

13.02.2022r. 

1. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będziemy częstować 
chętnych zupą gulaszową na rozgrzewkę za dowolną ofiarę. Datki 
przeznaczone będą na półkolonie letnie dla naszych dzieci. 

Półkolonie odbędą się w dniach 18 – 22 lipca 2022r. 
Poszukujemy wolontariuszy, którzy pomogliby w przeprowadzeniu 

pól koloni w poszczególne dni.  

2. W środę, 16 lutego po Mszy św. wieczornej wspólna 
modlitwa koronką do św. Jana Pawła II. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 

3. Zachęcamy do udziału w naszej dziecięcej scholi parafialnej. 
Spotkanie dla chętnych dzieci wszystkich klas, chłopców i 
dziewczyn, także dla rodziców w czwartek o godz. 17:00  

w kawiarence św. Maternusa. Zapraszamy serdecznie. 
4. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź 

św. codziennie przed Mszą św. poranną i wieczorną, w niedzielę w 
czasie każdej Mszy św. W środy Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po niej Msza św. wieczorna. 

Przypominamy, że codziennie o 17:30 modlimy się w 
kościele wspólnie na Różańcu. Zapraszamy Róże 

Różańcowe i wszystkich naszych parafian do wspólnej 
modlitwy. 

5. W czwartki o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja którą 

kończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji 
okazja do Spowiedzi św. od godz. 17:30. Zapraszamy. 

Szczególną modlitwą otaczamy powołanych do służby w Kościele i 
modlimy się o święte i liczne powołania. 

6. Kancelaria parafialna czynna codziennie od poniedziałku do 
piątku po Mszy św. wieczornej, a w soboty od godz. 8:00 do 
9:00. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w zakrystii 
po każdej Mszy św. oraz kancelarii parafialnej. 

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

8. Bardzo dziękujemy wszystkim za wczorajsze 

posprzątanie kościoła i przygotowanie do dzisiejszej 
liturgii. Prosimy o pomoc w sobotnim sprzątaniu 

kościoła. 

9. Dzisiaj w drugą niedzielą miesiąca, taca przeznaczona 
jest na potrzeby remontowe w naszej parafii. „Bóg 
zapłać za złożone dzisiaj ofiary.  

10. Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie (od 12 roku życia) na szczepienie 
przeciw COVID-19 preparatem Pfizer/BioNTech bez 

wcześniejszej rejestracji. Szczepienia odbędą się 14 
lutego 2022 r. (poniedziałek) w godz. 12-16 w 

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (CETiK). 
Wykonywane są przez objazdowy punkt szczepień. W 
przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest 

obecność rodzica lub opiekuna prawnego. Istnieje 
możliwość wykonania wizyt domowych u pacjentów 

leżących, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
pod nr 504 107 778. Na szczepienie należy zabrać ze 
sobą jedynie dowód osobisty. 

 

 

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

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odszedł:  

Śp. +JAN KOBIAŁKA Wieczne odpoczywanie racz 

mu dać Panie … 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 
wspomnienie:  

- poniedziałek; ŚWIĘTYCH CYRYLA MNICHA i 

METODEGO BISKUPA 

 


