
 

INTENCJE  MSZALNE  

 

III NIEDZIELA ADWENTU  -16. 12. 

        7
30 

–+ Franciszek OŚIKA 25 r. śm. + rodziców i rodzeństwo 

       9
00 

– + Eugeniusz MAMRO ++ rodziców z obu stron 

      10
30 

– + Dariusz WĘGLARCZYK +Zbigniew SUCHECKI +Michał +Maria +Andrzej  

               SUCHECKI 
      12

00 
–+ Ryszarda ĆWIK 3 r. śm. + Szczepan ĆWIK ++ rodziny ĆWIK JASIŃSKICH 

      18
00 

– +Dominika GIEMZA 7 r. śm. +Emilia +Józef GIEMZA 

 

PONIEDZIAŁEK –17.12.  

        7
00 

–+ Adam JUHAS 13 r. śm. 

      17
00 

– Barbara SARYSZ 9 r. śm  

 

WTOREK –18.12.  

       7
00 

– +Jolanta BRZEZIŃSKA – od uczestników pogrzebu 

      17
00 

– + Magdalena +Andrzej CZYRNEK + Jan WANDROWSKI  

 

ŚRODA –19.12. 

       7
00 

–+ Zofia BLICHARSKA + Agnieszka BOROWIK 

     17
00

– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    
1) + Mama: + Maria +Marcin ++Brat: +Bronisław mąż +Józef  

 

CZWARTEK –20.12.  

        7
00 

– W intencji Roberta i Marzeny z okazji zawarcia ślubu 

       17
00 

–…………………………………………………………………………………. 

 

PIĄTEK –21.12. 

        7
00 

–
     

+ Marian KORNILUK - od uczestników pogrzebu 

      18
00 

–+ Helena ADAMCZYK 2 r. śm. ++ rodziny 

 

SOBOTA –22. 12. 

        7
00 

– + Roman PRZYTULSKI 6 r. śm. ++rodzice i rodzeństwo z obu stron 

      18
00 

– + Łukasz +Maria + Romuald + Jerzy +Eugeniusz + Alek +Andrzej +Halinka 

      18
00 

–+Jan 1 r. śm.  

 

 IV NIEDZIELA ADWENTU  -23. 12. 

        7
30 

–+ Apolonia +Karolina +Stanisław ++ rodziny 

       9
00 

– + Stefan DYBUS 8 r. śm. ++rodziców + siostrę Janinę 

      10
30 

– + Zdzisława MICHORCZYK z racji urodzin 

      12
00 

–+ Marian GWOŹDZIEWICZ + Wiktoria BUBULA (imieninowa) ++ dziadków  

                z obu stron 

      18
00 

– + Ewelina BRODZIŃSKA z okazji urodzin i imienin 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 51 (973) – III NIEDZIELA ADWENTU–  

16 GRUDNIA  2018  ROKU –  
 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszli:  

Śp. +WOJCIECH GÓRSKI , + WALDEMAR ZIOBRO. 
 Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 



 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

/ III Niedziela Adwentu–16.12.2018 r./ 
 1. Dzisiaj trzecia  niedziela ADWENTU, zwana niedzielą Radości (GAUDETE).  
Źródłem radości jest Pan Bóg obecny wśród nas, a także zbliżające się święta Narodzenia 
Pańskiego. Przypominam, że Adwent to  czas radosnego i pobożnego oczekiwania na 
przyjście Jezusa Chrystusa. Zachęcam do podejmowania jeszcze postanowień 
adwentowych. Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę w zeszłą niedzielę, które będą 
przeznaczone są na potrzebne remonty w naszej parafii szczególnie plebani ale też naszych 
kościołów. Zebraliśmy 3360zł. „Bóg zapłać”. Dziś po Mszach św. zapraszamy na herbatkę 
do kawiarenki u św. Maternusa. 
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. Dzieci otrzymują kontrolki. W czwartek, 20 
grudnia, po „Roratach” zapraszamy dzieci i rodziców na „herbatkę roratkę”  
i słodkości do kawiarenki u św. Maternusa.  
3. W dzisiejsza niedzielę, 16 grudnia, po Mszach św. nasza schola oferuje aniołki  
i sianko na stół wigilijny za dobrowolną ofiarę. Dochód przeznaczony będzie na zakup 
strojów dla scholi. Bardzo dziękujemy Małgorzacie Jezierskiej, Jarosławowi 
Grzybowskiemu, dzieciom ze scholi i ich rodzicom za pomoc w przygotowaniu sianka i 
aniołków. „Bóg zapłać”. 
4. We wtorek, 18 grudnia od godz. 9:00 planujemy dekoracje kościoła na święta, 
ustawianie choinek, bardzo prosimy chętnych, kobiety i mężczyzn o pomoc. 
5. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii odbędą się w dniach 21-23 grudnia 2018 
/piątek, sobota, niedziela/. Rozpoczynamy w piątek 21 grudnia Mszą św. o godz. 
9:00. Prośmy o moc i światło Ducha Świętego na czas rekolekcji.W sobotę  22 grudnia 
dzień spowiedzi świętej w parafii. Prosimy o skorzystanie z tej okazji i przystąpienie do 
Spowiedzi św. już świątecznej. Dokładny plan rekolekcji wywieszony jest w gablotach i 
wydrukowany  
w dzisiejszym numerze „Maternusa”. W piątek i w sobotę nie będzie Mszy św. o godz. 
7:00. 
6. Ze względu na Spowiedzi św. w dekanacie i rekolekcje kancelaria parafialna w tym 
tygodniu czynna w poniedziałek w godzinach 16.00 – 17.00 oraz w czwartek po Mszy św. 
wieczornej czyli od 17:45. Za niedogodności przepraszamy. 
7. 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. 
8. 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. 
9. W agendzie parafialnej do nabycia kalendarze parafialne na rok 2019. Dochód 
przeznaczony na potrzeby parafialne. Prasa katolicka: Gość Niedzielny z płytą, Mały Gość 
Niedzielny, Niedziela, czasopisma misyjne, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze, wkłady 
 i wiele innych artykułów, również świątecznych. Opłatki wigilijne można nabywać w 
zakrystii i agendzie parafialnej. W agendzie również można nabywać świece wigilijne 
„CARITAS” po 5zł. I 12zł. lub więcej. Zachęcam do nabywania. 
10. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii, 
posprzątanie kościoła, ułożenie kwiatów. „Bóg zapłać”. 
11. Bardzo dziękujemy za włączenie się  akcję pomocową w formie paczek świątecznych 
dla potrzebujących z naszej parafii. Wielkie „Bóg zapłać” wszystkim którzy przygotowali 
wspaniałe prezenty i dostarczyli na plebanię. Od najbliższej środy będziemy rozwozić 
paczki do wszystkich dla których są przeznaczone. 
12. 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. 
13. Ks. Proboszcz głosi rekolekcje w Boguszowie - Gorcach i prosi o modlitwę w swojej 
intencji o dary Ducha Świętego. 
14. Składamy serdeczne podziękowanie rodzinie MICHALAK za pomoc w przywiezieniu 
choinek do kościoła jak i wszystkim którzy w tej akcji pomagali. Wielkie „Bóg zapłać”. 
15. Wczoraj ministranci i lektorzy z naszej parafii wzięli udział w diecezjalnych zawodach 
pływackich na basenie w Bielawie. Gratulujemy i dziękujemy ks. Tomaszowi za 
zorganizowanie tego wyjazdu. „Bóg zapłać”. 
 

 
 

Rekolekcje adwentowe  
w parafii M. B. Królowej 

Polski  
    i św. Maternusa. 

21.12. – 23.12.2018r. 
 

 
 
 
 

 Piątek  - 21.12.2018r. 
 9.00  - Msza św. z nauką ogólną 
16.30 - Roraty z nauką dla dzieci 
18.00 - Msza św. z nauką ogólną 
19.00 - Spotkanie dla młodzieży  
 
 Sobota – 22.12.2018r. 
8.00 - 9.00 – Spowiedź święta dla wszystkich 
9.00  -  Msza św. z nauką ogólną 
16.30 - Roraty z nauką dla dzieci 
17.00 - Spowiedź święta dla wszystkich 
18.00 - Msza św. z nauką ogólną 
 
IV Niedziela Adwentu  – 23.12. 2018r. 
7.30 - Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji 
9.00 - Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji 
10.30-Msza św. z nauką dla dzieci i zakończenie rekolekcji 
12.00-Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji 
18.00-Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji 

 
 


