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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

25.09.2022r. 

1. Dziś dzień migranta i uchodźcy. Pamiętajmy w naszych modlitwach  
o wszystkich tych ludziach, którzy są zmuszeni do opuszczenia swoich ojczyzn. 
Dzisiaj w kościele o godz. 10:30 spotkanie dla rodziców  
i dzieci z klas trzecich w związku z przygotowaniem do sakramentu 
pierwszej Spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej. Obecność rodziców i 
dzieci obowiązkowa. W przyszłą niedzielę  

w czasie Mszy św. o godz. 10:30 poświecenie tornistrów i przyborów szkolnych dla 
pierwszoklasistów i wszystkich chętnych także z innych klas. Zapraszamy. 

2. We wtorek, 27 września, w naszej parafii przypada dzień tzw. „WIECZYSTEJ 
ADORACJ”. W związku z tym Msza św. poranna w tym dniu o godz. 9:00. Po 

Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja do godz. 
18:00.  

PORZĄDEK ADORCACJI: 
10:00-11:00 KLONOWA, JAWOROWA, KOPERNIKA, ŚWIERKOWA, 
11:00-12:00 MORAWKA, AKACJOWA, STRONIE-WIEŚ, GÓRNA, SPORTOWA, 
12:00-13:00 STRACHOCIN, GOSZÓW, KOŚCIELNA, SZKOLNA,  
13:00-14:00 HUTNICZA, ZIELONA, DOLNA, POLNA, OKRĘŻNA,  

14:00-15:00 KOŚCIUSZKI, TURYSTYCZNA,  
15:00-16:00 NADBRZEŻNA, MICKIEWICZA, 
16:00-17:00 KRÓTKA, ŻEROMSKIEGO, 
17:30 WSPÓLNA MODLITWA RÓŻAŃCOWA  
Zapraszamy na chwilę modlitwy przed Jezusem w Najświętszym 

Sakramencie. 

3. W piątek, 30 września, w kościele o godz. 18:00 spotkanie dla 
młodzieży klas ósmych i ich rodziców w związku z przygotowaniem do 
sakramentu bierzmowania. Obecność młodzieży i rodziców obowiązkowa. 

4. W sobotę, 1 października, przed południem Ks. Paweł odwiedzi swoich chorych. 
5. W sobotę rozpoczyna się miesiąc październik. Tradycyjnie jest to miesiąc 

różańcowy. Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17:30 dla wszystkich 
dzieci młodzieży i dorosłych. Dzieci i młodzież zapraszamy szczególnie we wtorki 
i czwartki na nabożeństwo różańcowe. Dzieci będą otrzymywały tzw. 
„pamiątki” za udział w nabożeństwie. Wszystkich naszych parafian zapraszamy do 

wspólnej modlitwy różańcowej. Przypominamy że dzieci 
„pierwszokomunijne” i kandydaci do bierzmowania uczestniczą w 
nabożeństwie różańcowym obowiązkowo w wyznaczone dni lub inne 

dogodne dni dla poszczególnych osób. 

6. Sobota, 1 października, jest pierwszą sobotą miesiąca. Nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15. Zapraszamy. 

7. Przypominamy dorosłym, młodzieży i 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.  

8. Zachęcamy do udziału w naszej scholi parafialnej. Spotkanie dla chętnych 

dzieci wszystkich klas, chłopców i dziewczyn, także dla rodziców w 
każdy czwartek o godz. 17:00 w kawiarence św. Maternusa. 

Zapraszamy serdecznie. 
9. Od przyszłej niedzieli, 2 października, będzie można rezerwować 

intencję mszalne na 2023r. w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. 
10. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć 
różne artykuły, oraz najnowszą prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, 

Niedzielę. 

11. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii. 

12. Jako parafia ogłosiliśmy konkurs profilaktyczny dla dzieci i 
młodzieży w dwóch grupach wiekowych. Dziękujemy wszystkim, którzy 

wzięli w nim udział oraz za wiele pięknie wykonanych prac. Nagrodą w 
konkursie dla dzieci przedszkolnych i klas I-III jest wyjazd 43 

dzieci do „BOBOLANDII” we Wrocławiu, który odbędzie się w 
środę,  
12 października, natomiast nagrodą za udział w konkursie dla klas 
IV-VIII i Technikum był wyjazd 43 dzieci do „ENERGYLANDII” w 

Zatorze, który odbył się w piątek, 23 września. Sponsorem 
nagród jest Burmistrz Stronia Śląskiego i Proboszcz Parafii M.B. 
Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim. Dziękuję 
Dyrekcjom i zaangażowanym nauczycielom z naszej szkoły za 
pomoc w przeprowadzeniu tego konkursu i za pomoc w 
wyjazdach. 

13. !!!UWAGA!!! W związku z objęciem opieki duszpasterskiej nad 

podopiecznymi Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej, 
zmuszeni jesteśmy zmienić niektóre godziny Mszy św. niedzielnych. Od 

przyszłej niedzieli,2 października, Msze św. niedzielne w 
następujących godzinach: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00. 

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

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 
- wtorek; ŚW. WINCENTEGO a PAULO, KAPŁANA;  

- środa; ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA; 

- czwartek; ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA GABRIELA i 
RAFAŁA; 

- piątek; ŚW. HIERONIMA, KAPŁANA i DOKTORA KOŚCIOŁA; 
- sobota; ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, DZIEWICY i 

DOKTORA KOŚCIOŁA; 
 

 
W zeszłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła: 

+MAŁGORZATA BARAN 
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie… 

 


