
 

INTENCJE  MSZALNE  

 
 

 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 

PONIEDZIAŁEK –03.12.  

        7
00 

– …………………………………………………………………………………… 

      17
00 

– +Aniela +Józef +Janina +Halina +Mieczysław  + Zbigniew +Krzysztof KORŻ  

                 +Leopold 

 

WTOREK –04.12.  

       7
00 

– ………………………………………………………………………………….. 

      17
00 

– + Maria KŁAK +Maria FIGURSKA + Zofia BIELA 

 

ŚRODA –05.12. 

       7
00 

–………………………………………………………………………………….. 

     17
00

– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    
1) W intencji Danuty z okazji 80 r. urodzin o zdrowie opiekę Matki Bożej i powrót do 

zdrowia 

 

CZWARTEK –06.12.  

        7
00 

– …………………………………………………………………………………………………. 

       17
00 

–+  Władysława + Bartłomiej + Zenon KUCIA       

 

PIĄTEK –07.12. 
        7

00 
–

     
+ Irena JĘDRZEJOWSKA – od uczestników pogrzebu 

      17
00 

– + Władysław LIPKOWSKI 15 r. śm. ++ rodziny LIPKOWSKICH  

                    i KAMIŃSKICH                    
 

 

SOBOTA –08. 12. 
        7

00 
– + Maria SKOLARUS 1 r. śmierci 

      17
00 

– + Stanisław 22 r. śm. ++ z rodziny 

      17
00 

– ++Piotr +Anna TOKARCZUK +Bolesław MAZUR +Oksana +Tekla +Bronisław 

 

 II NIEDZIELA ADWENTU  -09. 12. 

        7
30 

–+ Jan DEMEŃCZUK ++ rodziców ++siostry ++synowa 

       9
00 

– ++ Rodziców i  ++Brata 

      10
30 

– + Otylia JAKUBEK 28 r. śm. + Mieczysław i ++z rodziny 

      12
00 

–+ Teresa MATYSZKIEWICZ 2 r. śm. +Agnieszka  SARYSZ  12 r. ++ rodziny  

                 MATYSZKIEWICZ 

      18
00 

– + Rodzice +Józefa + Stanisław ++Rodzeństwo: + Helena +Szczepan +Kunegunda  

                 + Wacław ++ rodziny 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 49 (971) – I NIEDZIELA ADWENTU–  

02 GRUDNIA  2018  ROKU –  
 

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odszedła:  
Śp. + Łucja Markielewicz  

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie… 
 



 

\ 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
/ I Niedziela Adwentu–02.12.2018 r./ 

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego 
oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w czasie świąt Bożego 
Narodzenia i na końcu czasów. Rozpoczyna się również nowy rok 
liturgiczny i duszpasterski pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Dziś 
Mszy św. o godz. 12:00 będzie przewodniczył Ks. Biskup Adam Bałabuch, 
który wygłosi również homilię. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Po Mszy 
św. Ksiądz Biskup Adam poświęci kawiarenkę „Bez Problemów” u św. 
Maternusa. Dziś również członkowie honorowych krwiodawców prowadzą 
zbiórkę ofiar do puszek po Mszach św. na potrzeby swojej działalności. 
Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą  niedzielę po Mszy św. o godz. 
12:00. 
2. W czasie Adwentu wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym 
wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Wszystkich 
parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcamy do 
udziału w „Roratach”, odprawianych w naszym kościele codziennie o godz. 
17:00. 
3. Opłatki wigilijne można nabywać w zakrystii i agendzie parafialnej. 
4. W czwartek 6 grudnia po Mszy św. o godz. 17:00 prawdopodobnie 
odwiedzi nas św. Mikołaj. Zapraszamy wszystkich szczególnie dzieci na do 
wspólnej modlitwy w czasie „Rorat” i na spotkanie ze św. Mikołajem. 
5. W piątek 7 grudnia, pierwszy miesiąca, ks. Proboszcz odwiedzi swoich 
chorych. 
6. W sobotę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Msze św. o godzinie 9.00 i 17.00. W ty dniu nie ma „Rorat”. 
W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 17:00. 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. 17.00 
W czwartki o godzinie 16.30 – 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. 
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, Mały 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, ułożenie kwiatów. „Bóg zapłać”. 
10. Organizujemy akcję pomocową w formie paczek świątecznych dla 
potrzebujących z naszej parafii. W kościele jest wystawione adwentowe 
drzewko z aniołkami na których jest wypisane jaka pomoc jest potrzebna. 
Chętni proszeni są o zabranie aniołka przygotowanie paczki zgodnie z 

opisem i przyniesienie na plebanię. Dziękujemy za włączenie się w tą 
akcję i niesioną pomoc. 
11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śl. Organizuje i zaprasza osoby 
samotne i chętne na kolację wigilijną w dniu 20 grudnia 2018r.  
o godz.16:00 w DWORKU GALOSA. Zapisy osobiście lub telefonicznie  
w Ośrodku ul. Zielona 5, Tel: 74/8141424 do 17 grudnia 2018r. 
Zapraszamy. 
12. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Łeby w maju. Zapisy  
w zakrystii. 
 
W sobotę 8 GRUDNIA o godz. 17:00 CETiK zaprasza na spotkanie z 
redaktor Ewą Gil – Kołakowską autorką książki „ Opowieści bliższe niż 
śnieg”. Szczegóły na plakatach.Natomiast w niedzielę 9 GRUDNIA o godz. 
13:00  CETiK zaprasza na V POLSKO-CZESKIE STOŁY 
BOŻONARODZENIOWE STROŃSKA GWIAZDKA 2018 Szczegóły na 
plakatach. 
 

Adwent jest tęsknotą 

Adwent to nieustanna tęsknota za Bogiem 
i na Jego przyjście w modlitwie czuwanie 

to Boża miłość stoi za progiem 
to słowo Boże które ciałem się stanie 

 
Ścieżkami życia Jezusa szukamy 

i wciąż czekamy na spotkanie Jego 
wszak od Ciebie Boże obietnicę mamy 

że na ziemię ześlesz nam Syna Swojego 
 

O serce ludzkie tyś bardzo spragnione 
ofiarnej miłości Jezusa małego 

a wszelkie nadzieje i myśli stęsknione 
z pokorą zanosisz do Boga Naszego 

 
A Bóg miłosierny tak nam przekazuje: 

że Jezus zrodzony w Betlejemskim żłobie 
dla Ciebie człowieku zbawienie szykuje 
lecz wpierw się musi narodzić w Tobie 

 


