
 

INTENCJE  MSZALNE  
 

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA   -25. 11. 
        7

30 
–+ Zbigniew STASZKÓW z racji urodzin + Krystian KONSTANCIUK 6. r. śm 

       9
00 

– W intencji Akcji Katolickiej 

      10
30 

– + Stefania++ z rodziny GODLEWSKICH i TASZYCKICH 

      12
00 

– + Barbara POMITŁO 4 r. śm. + Karol + Jerzy ++ z rodziny  

      12
00 

– W intencji Honorowych Dawców Krwi 

      18
00 

– + Wiktoria WAWIEL 1 r. + Rodziny WAWIEL i JUCHA 
 

PONIEDZIAŁEK –26.11.  
        7

00 
– + Elżbieta TOMCZYK - od Grzegorza i Anny Chyc 

      18
00 

– + Zofia +Jan +Edward  

 

WTOREK –27.11.  
       7

00 
– + Marianna NOWAKOWSKA 1 r. śm 

      18
00 

– + Krzysztof HOŁYST 5 r. śm. ++ z rodziny 

 
ŚRODA –28.11. 

       7
00 

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

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

        1
) Z okazji 79 r. urodzin babci Alfredy i 18 r. urodzin Michała oraz 11 r. 

urodzin Pawła 

CZWARTEK –29.11.  
        7

00 
– W intencji Andrzeja i Małgorzaty z okazji ślubu 

       18
00 

–+ Jan NIEWIADOMSKI 1 r. śm. córka +Barbra brat +Stanisław ++ z obu stron 

 

 

PIĄTEK –30.11. 
        7

00 
–

     
……………………………………………………………………………….. 

      18
00 

–   + Barbara REJTERADA - od rodziny z Łukowa i siostry Anny 

      18
00 

–   + + Andrzej + Weronika MICHORCZYK 

 

 

SOBOTA –01. 12. 
        7

00 
– + Tadeusz WALO — od siostry Teresy z Rodziną 

      18
00 

– W 80 r. urodzin babci mamy i prababci Łucji w podziękowaniu za otrzymane łąski  

               z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Matki Bożej 

 

 I NIEDZIELA ADWENTU  -02. 12. 
        7

30 
–+ Rodzice +Anna +Edward ++ rodziny z obu stron 

       9
00 

– + Stanisław + Stanisława 6 r. śm. 

      10
30 

– + Helena 23 r. śm. Krystyna 35 r. ++ z rodziny SOCZYŃSKICH KULBICKICH  

                 HORNICKICH BAJERSKICH 

      12
00 

– + Andrzej ŻAK - 29r. śm z racji imienin 

      18
00 

– + Józef + Adam SADOWSCY 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 48 (970) – NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA–  

25 LISTOPADA  2018  ROKU –  
 

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odszedł:  
Śp. +Mirosław Korniluk 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie… 
 



 

\ 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
/ Niedziela Chrystusa Króla –25.11.2018 r./ 

1. Dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, kończąca rok 
liturgiczny. Taca z dzisiejszej uroczystości przeznaczona jest na 
rozbudowę i budowę nowych kościołów w naszej diecezji. Jest to również 
święto patronalne Akcji Katolickiej. Pamiętajmy w modlitwie o członkach 
Akcji Katolickiej. Również dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na wyjazd 
młodzieży na światowe dni młodzieży do PANAMY. 
2. W  przyszłą niedzielę, 2 grudnia, rozpoczynamy Adwent, czas 
radosnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w czasie świąt 
Bożego Narodzenia i na końcu czasów. W tym dniu Mszy św. o godz. 
12:00 będzie przewodniczył Ks. Biskup Adam Bałabuch. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. Jeżeli uda się ukończyć pracę po Mszy św.  
Ksiądz Biskup Adam poświęci kawiarenkę „Bez Problemów” u św. 
Maternusa. Również w przyszłą niedzielę członkowie honorowych 
krwiodawców przeprowadzą zbiórkę ofiar do puszek po Mszach św. na 
potrzeby swojej działalności. 
3. Od piątku 23 listopada roznoszone są po naszych domach opłatki 
wigilijne. Dostarczać je będzie pełniący funkcję kościelnego p. Jarosław 
Grzybowski, zaopatrzony w specjalne upoważnienie. Nikt inny nie został 
do tej funkcji upoważniony.  
4. Jak co roku prosimy o pomoc w organizacji uroczystości św. Mikołaja. 
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. Dziękujemy za pomoc  
i zrozumienie. 
5. W niedzielę 11 listopada, członkowie Akcji Katolickiej zebrali do puszek 
na pomoc św. Mikołajowi 1508zł i 7gr. Wielkie „Bóg zapłać” wszystkim za 
pomoc. 
6. W sobotę 1 grudnia, pierwszą miesiąca, ks. Tomasz odwiedzi swoich 
chorych. 
7. 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. 
8. 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 kończymy 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. 
9. W agendzie parafialnej do nabycia kalendarze parafialne na rok 2019 w 
cenie 5zł lub więcej. Dochód przeznaczony na potrzeby parafialne. Prasa 
katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Niedziela, czasopisma 
misyjne, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, wkłady i wiele innych 
artykułów. 

10. Bardzo dziękujmy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii, posprzątanie kościoła, ułożenie kwiatów. „Bóg zapłać”. 
11. Pragniemy zorganizować akcję pomocową w formie paczek 
świątecznych dla potrzebujących z naszej parafii. Prosimy o zgłaszanie do 
Ks. Proboszcza osób, które potrzebowałyby takiej pomocy chodzi o osoby 
starsze lub rodziny w trudnej sytuacji. 
12. 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 ostatnie wolne miejsca. 
Zapraszamy. 
 NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 
 

 
Kiedy przychodzisz do Jezusa 

Czy mam wam dać dobrą radę? 
 

Uważajcie Jezusa za waszego zaufanego przyjaciela. 
Nauczcie się Go odwiedzać, dostrzegać Go, być z Nim, 

a zrozumiecie, ile się przez to nauczycie. 
 

Chodzi o mądrość, którą tylko On może wam dać; 
o prawdziwą naukę, która czyni mądrym, 

świętym i szczęśliwym. 
 

Tu podczas spotkania serca z sercem zostajemy 
stopniowo obdarowywani wszystkim, 

czego nam w życiu potrzeba. 
 

"Powiedz mi, z kim obcujesz, a powiem ci, kim jesteś. 
Kiedy przychodzisz do Jezusa, kiedy z Nim przebywasz, 

stajesz się sam drugim Jezusem". 
 

o. Pedro Arrupe 
 


