
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternus  
 

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

 

NR 36(1166) –XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA–  
11  WRZEŚNIA  2022 ROKU  

 
 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

11.09.2022r. 

1. Dziś rozpoczyna się XII Tydzień Wychowania, który będzie trwał od 11 

do 17 września 2022 roku pod hasłem „Ja jestem drogą i prawdą, i 

życiem” (J 14,6). Patronem tych dni będzie św. Józef Bilczewski, 

arcybiskup Lwowa, wspaniały duszpasterz, wielki patriota  

i wychowawca zatroskany o dobro dzieci i młodzieży. Każdego dnia czasie 

Mszy św. będziemy modlić się w intencji dzieci, młodzieży, rodziców, 

nauczycieli, katechetów i wychowawców.  

2. Wczoraj odbył się nasz odpust parafialny ku czci św. Maternusa. Bardzo 

serdecznie dziękuję wszystkim, i każdemu z osobna za pomoc w 

organizacji i przeprowadzeniu odpustu. Dziękuję wszystkim 

wolontariuszom za pomoc i wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie. 

Dziękuję serdecznie tym wszystkim, którzy upiekli ciasta, Dyrekcji i 

kierownictwu oraz pracownikom kuchni Wojewódzkiego Centrum 

Psychiatrii Długoterminowej, restauracji „Puchaczówka” z Siennej. 

Serdeczne „Bóg zapłać”. 

3. We wtorek, 13 września, dzień fatimski. O godz. 17:30 modlitwa 

różańcowa a po Mszy św. procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół 

kościoła. Zapraszamy. 

4. W środę, 14 września, święto podwyższenia Krzyża Świętego. 

W tym dniu Msze św. o godz. 9:00 i 18:00. O godz. 8:30 i 17:30 w 

kościele nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zapraszamy do wspólnego 

rozważania męki i śmierci Pana Jezusa.  

5. W sobotę, 16 września. Po Mszy św. porannej wspólna 

modlitwa koronką do św. Jana Pawła II. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy. 

6. Przypominamy dorosłym, młodzieży, dzieciom o prawie i obowiązku 

uczestniczenia w niedzielnych Mszach św. Szczególnie dotyczy to dzieci i 

rodziców klas trzecich oraz młodzieży i rodziców klas ósmych. 

Przygotowanie do przyjęcia sakramentów rozpoczyna się od 

uczestniczenia we Mszach św. niedzielnych.  

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 adoracja. Zakończenie adoracji Koronką do 

Bożego Miłosierdzia następnie Msza św. 

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć różne 

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

9. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i przygotowanie kościoła do 

dzisiejszej liturgii. 

10. Dzisiejsza taca, z drugiej niedzieli miesiąca, przeznaczona 

jest na potrzeby remontowe w naszej parafii. Serdeczne i 

wielkie „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 

11. Jutro w CETiK-u /poniedziałek 12.09.2022r./ w 

godzinach 10:00 – 13:30 można honorowo oddać krew. 

Zachęcamy do udziału w tej akcji. 

12. Ks. Grzegorz Góra Proboszcz Parafii M. B. Królowej Polski i 

św. Maternusa w Stroniu Śląskim we współpracy z Przedszkolem 

Miejskim im. Jana Pawła II oraz Zespołem Szkół 

Samorządowych ogłasza KONKURS o „SZKODLIWOŚCI 

ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH”. Dla dzieci przedszkolnych i z 

klas I-III szkoły podstawowej jest to konkurs plastyczny.  

Dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i klas szkoły 

ponadpodstawowej jest to konkurs na wiersz, fraszkę lub 

piosenkę.Zakres tematyczny: szkodliwość uzależnienia od 

alkoholu, nikotyny, dopalaczy, narkotyków, Internetu oraz 

przemoc w sieci. W obu kategoriach wiekowych należy wykonać 

indywidualną pracę w formacie A4. Starannie wykonane 

prace można oddawać do piątku 16 września 2022r. w 

przedszkolu, szkole lub parafii. Nagrodą dla autorów 

najlepszych prac jest wyjazd na wycieczkę do Bobolandii we 

Wrocławiu. /PRZEDSZKOLE i KLASY I-III/ oraz wyjazd na 

wycieczkę do Energylandii w Zatorze. /KLASY IV-VIII i 

TECHNIKUM/. SPONSOREM NAGRÓD JEST BURMISTRZ 

STRONIA ŚLASKIEGO PAN DARIUSZ CHROMIEC. 

 

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

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 

wspomnienie: 

- wtorek; ŚW. JANA CHRYZOSTOMA BISKUPA i 
DOKTORA KOŚCIOŁA 

- środa; ŚWIETO PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
ŚWIĘTEGO; i ŚW. MATERNUSA 

- czwartek; NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
BOLESNEJ; 

- piątek; ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW 
KORNELIUSZA PAPIEŻA i CYPRIANA BISKUPA; 

 


