
 

INTENCJE  MSZALNE  
XXXII NIEDZIELA  ZWYKŁA -11. 11. 

        7
30 

–+ Jan Władysława HUJSAK 

       9
00 

–  + Leopold 9 r. śm. ++ rodzice i rodzeństwo z obu stron 

      10
30 

– W intencji Basi w 1 r. urodzin brata Antosia i całej rodziny o zdrowie  

                    i błogosławieństwo Boże opiekę Matki Bożej 

      12
00 

– ZA OJCZYZNĘ w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości 

      12
00 

– + Anna GRUSZKA 2 r. śmierci + Paweł GRUSZKA 

      18
00 

– + Zbigniew BUGAJSKI z racji urodzin + Daniel +Udo + Zofia +Marianna  

                 + Tadeusz + Kazimierz + Edward 

PONIEDZIAŁEK –12.11.  
        7

00 
– O szczęśliwą operację oraz Boże błogosławieństwo dla rodziny PANKÓW 

      18
00 

– Mama+ Karolina 39 r. śm. tato: +Michał siostra: + Adela ++ braci bratowe  

                  szwagrów +Janów +Jerzego +Macieja i za ++ z rodziny 

WTOREK –13.11.  
       7

00 
– + Irena KUŹMIŃSKA – od uczestników pogrzebu 

      18
00 

– + Ewelina BRODZIŃSKA ++ rodziców IWANICKICH i ŁOWICKICH 
ŚRODA –14.11. 

       7
00 

–………………………………………………………………………………….. 
     18

00
– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    

1) + Zofia KLIŚ 7 r. śm. + Józef KLIŚ 23 r. śm. ++ rodziny KLIŚ i IŁOWSKICH 
2) Siostra + Halina ++ bracia i rodzice 
3) +Władysław KULCZYCKI 1 r. śm. + Zofia + Barbara 
4) +Urlik + Magdalena  WENGEREK – od dzieci  
5) +Genowefa + Tomasz + Roman BRYG ++ rodziny BRYG i HAJDUK 
6) +Stanisław MICHALAK z racji urodzin 
7) +Grażyna DURMAJ 
8) Radosław w 18 r. urodzin  
9)  Henryk w 70 r. urodzin 

CZWARTEK –15.11.  
        7

00 
– W intencji Anny i Pawła z okazji ślubu. 

       18
00 

–+  Bronisława + Zdzisław                      

PIĄTEK –16.11. 
        7

00 
–

       
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Emila i Eweliny 

      18
00 

–     + Mąż: + Jan ++ rodziców z obu stron + Maria +Irena + Stanisław + Maciej           

                  + Stefan za dusze w czyśćcu cierpiące                        
SOBOTA –17. 11. 

        7
00 

– + Halina WITT – od uczestników pogrzebu 

      18
00 

– + Alicja + Józef w 30 r. śm. ++ z rodziny HUDZIEC HRYNIEWICZ  
                  MICHORCZYK                     

XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA -18. 11. 
        7

30 
–+ Mirosław JURA 7 r. śm. +Anna + Jan RYCZKO ++ rodziny RYCZKO SZLĘK 

       9
00 

–  + Kornela BŁASZCZAK 26 r. śm. + Mirosława +Jakub 

      10
30 

–+ Władysława 29 r. śm. + Władysław + Gustaw PAŃCZYK + Marian  

              KURASADOWICZ ++ dziadkowie z obu stron 

      12
00 

– + Barbara REJRERADA – od rodzeństwa ciotecznego 

      18
00 

– + Stanisław KUŹNIAR 3 r. śm. + Stanisława  ŚWIERAD 2 r. ++ z rodziny:  

                    BREJNA i KUŹNIAR 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 46 (968) – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA –  

11 LISTOPADA  2018  ROKU –  
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszli:  

Śp. +IRENA JĘDRZEJOWSKA,  Śp. +TADEUSZ WALO.  
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 



 

\ 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
/XXXII Niedziela Zwykła  –11.11.2018 r./ 

1. W dzisiejszą niedzielę, 11 listopada, przypada uroczystość 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości w naszym mieście 
rozpoczną się od Mszy św. o godz. 12:00 w kościele parafialnym, w czasie 
której będziemy modlić się w intencji naszej ojczyzny, a także za 
poległych w jej obronie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy  
i uczestniczenia w miejskich uroczystościach. 
2. W sobotę 24 listopada, w świdnickiej katedrze odbędzie się 
spotkanie ministrantów, lektorów, członków scholii dziecięcych  
i młodzieżowych. Organizujemy wyjazd do Świdnicy. Zapisy  
w zakrystii i u katechetów. Koszt wyjazdu 20zł. Zachęcamy do 
wyjazdu również dzieci i młodzież nie należącą do wymienionych 
wspólnot. 
3. Jak co roku prosimy o pomoc w organizacji uroczystości św. Mikołaja. 
Od dzisiejszej niedzieli, 11 listopada, w kościele parafialnym zbieramy do 
kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne. 
Bardzo prosimy o nowe rzeczy lub takie, które nie noszą śladów zużycia. 
W dzisiejszą niedzielę po Mszach św. Akcja Katolicka prowadzi zbiórkę 
ofiar do puszek na pomoc św. Mikołajowi. Dziękujemy za zrozumienie  
i pomoc. 
4. W piątki o godz. 16:00 zbiera się nasza schola dziecięca która 
przygotowuje koncert kolęd. Zapraszamy dzieci, które chciałyby dołączyć  
i wziąć udział w tym koncercie. 
5. W dniu 20.11.2018r. (wtorek) o godz. 14:00 w przychodni lekarskiej 
„MEDICUS” przy ul. Nadbrzeżnej 14 w Stroniu Śląskim odbędą się badania 
USG DOPPLER przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, USG 
nerek, USG płuc, USG stawów, USG piersi i echo serca. Badania są 
odpłatne. Koszt jednego badania 55zł. Szczegółowe informacje w 
przychodni. Zapraszamy. 
6. 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. 
7. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 
W czwartki o godzinie 17.30 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja którą zakończymy Koronką do 
Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św. 
Zapraszamy. Szczególną modlitwą otaczamy powołanych do służby w 
Kościele i modlimy się o święte i liczne powołania. 
8. W agendzie parafialnej do nabycia kalendarze parafialne na rok 2019 w 
cenie 5zł lub więcej. Dochód przeznaczony na potrzeby parafialne. prasa 
katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, czasopisma misyjne, Pismo Święte, 
albumy, różańce, znicze, wkłady i wiele innych artykułów. 
9. Bardzo dziękujmy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii, posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”. 

10. Organizujemy 10-dniowy wyjazd nad morze Bałtyckie do Łeby. Oferta 
jest dla wszystkich ale bez dzieci czyli dla dorosłych. Termin 6 – 16 maja 
2019r. Koszt 950 zł. Cena zawiera dojazd autokarem ze Stronia Śląskiego, 
pobyt, trzy posiłki dziennie i ubezpieczenie. Ilość miejsc 50. Zapisy u Ks. 

Proboszcza do końca listopada 2018r. Są jeszcze wolne miejsca. Do 15 
listopada należy wpłacić pierwszą ratę 300zł. 
 NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!!  

„Tu wszędzie Polska” 
Tadeusz Kubiak 

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój, 
gdzie lasy są i rzeki nasze, 

gdzie każdy ojciec szedł na bój, 
gdzie Biały Orzeł na sztandarze. 

 
Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem, 

gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał, 
gdzie wolna droga wiedzie w zboże, 
gdzie chwiejna trzcina na jeziorze. 

 
Tyś się tu rodził, ojciec i wuj, 
tu się rodziła twoja matka. 

Dziad orał ziemię, wdychał kurz, 
a jego dom to nędzna chatka. 

 
Gdzie klucz żurawi nad łąkami, 

gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem, 
w Szczecinie biały transatlantyk, 
w morzu stalowy, czujny okręt. 

 
Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych, 

jesienią rżyska snute dymem, 
gdzie latem słońce nad Bałtykiem, 

a zimą świerszcze za kominem. 
 

Gdzie dom poety w Czarnolesie, 
gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła. 

Tu biały sad jest, czarny węgiel, 
tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna! 


