
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternus  
 

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

 

NR 26 (1153) –XIII NIEDZIELA ZWYKŁA–  
26 CZERWCA  2022 ROKU  

 
 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  
26.06.2022r. 

1. Rozpoczęły się 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 przyszłą niedzielę, 3 lipca, pierwszą miesiąca, po 

Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. 

o godz. 9:00 zmiana tajemnic różańcowych. 

3. W piątek, 1 lipca, 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. 

4. W sobotę, 2 lipca, pierwszą miesiąca, nabożeństwo 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15. 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa 

różańcowa, piętnastominutowe rozmyślanie. Okazja do 
Spowiedzi św. wyjątkowo przed nabożeństwem. Zapraszamy. 

5. Do czwartku włącznie nabożeństwo czerwcowe po 

Mszy św. wieczornej. Zapraszamy wszystkich chętnych 

do wspólnej modlitwy. 

6. Rozpoczynając już od tego tygodnia w czasie wakacji Msza 

św. w dni powszednie codziennie od poniedziałku do 
piątku tylko o godz. 18:00, w soboty Msze św. o godz. 

7:00 i 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 
będzie otwarty od godz. 9:00 do Mszy św. wieczornej. 

7. 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 indywidualna 

adoracja. W czasie adoracji od 17:30 okazja do 
Spowiedzi św. Zakończenie adoracji Koronką do 

Bożego Miłosierdzia następnie Msza św. Naszą 
modlitwą otaczamy powołanych do służby  

w Kościele modlimy się o święte i dobre powołania 

kapłańskie i zakonne. Codziennie w dni powszednie o 
17:30, a w niedzielę po Mszy św. porannej modlimy 

się w kościele wspólnie na Różańcu. Zapraszamy 
Róże Różańcowe i wszystkich chętnych do wspólnej 

modlitwy. 

8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. 

Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii po 
każdej Mszy św. w kancelarii parafialnej. 

9. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy 

parafialnej, gdzie można nabyć m. in. artykuły 

związane z Sakramentem Chrztu Św. Sakramentem 
Pierwszej Komunii Św. oraz prasę katolicką, Gościa 

Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Niedzielę. 
Zapraszamy. 

10. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i 

przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 
11. W środę, 29 czerwca, imieniny obchodzi Ks. 

Paweł, nasz wikariusz. Pamiętajmy w naszych 
modlitwach o czcigodnym solenizancie. 

12. Ruszyła II Edycja Bezpłatnego Programu 

Profilaktyki Raka Jelita Grubego w Stroniu Śląskim. 

Punkt informacyjny i wydawanie testów mieści się w 
Klubie Seniora + (Strachocin 4a) Wydawanie testów 

odbywa się w poniedziałki od godz. 9:00 do 10:00.  

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

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 
wspomnienie:  

- wtorek; ŚW. IRENEUSZA, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

- środa; ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTR I PAWŁA, 

UROCZYSTOŚĆ 


