
 

INTENCJE  MSZALNE 
IV NIEDZIELA ZWYKŁA  – 10. 02. 

        7
30 

– + Tadeusz KRASOWIAK 25 r. śm + Alicja ++ rodziny 

       9
00 

–+ Zofia KALIŃSKA 8 r. śm.  

      10
30 

– + Maria WÓJCIAK z racji imienin 

      12
00 

–+ Rodziców + Brata 

      12
00 

–+ Magdalena WIELICZKO w 13 r. śm. ++ rodziny BURCZAK WIELICZKO  
                 CHROMIEC 
      18

00 
– + Cecylia BABIŃSKA 12 r. śm. + Stanisław BABIŃSKI ++ rodziny 

 

PONIEDZIAŁEK –11.02.  
        7

00 
– ………………………………………………………………………………………. 

      18
00 

– + Tadeusz  (1 gr.)  
WTOREK – 12.02. 

       7
00 

–+ Tadeusz  (2 gr.) 
      18

00 
– + Tadeusz DOROSZ 

 

ŚRODA -13.02. 
       7

00 
–+ Tadeusz (3 gr.) 

     18
00

– do MB Nieustającej Pomocy (Msza św. zbiorowa):    
                    1) 

+ Władysław SZLĘK 26 r. śm. + Tadeusz 
                    2)

 + Zofia +Eugeniusz  + Weronika +Ludwik ++ z rodziny z oby stron 
                    3)

 + Aleksander 52 r. śm. +Genowefa +Władysław +Władysław ++ z rodziny   

                  GŁOĆKO CHWAŁA i KOZYRA 
                   4)

 Dziękczynna za 54 lata małżeństwa Państwa Natalii i Walentego o Boże  

                błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i zdrowie w Rodzinie 

 
CZWARTEK –14.02. 

        7
00 

– + Tadeusz (4 gr.) 
       18

00 
– + Jadwiga  8 r. śm. 

PIĄTEK –15.02. 
        7

00 
–

   
O łaskę wiary dla Jana i Benedykta 

      18
00 

– + Tadeusz (5 gr.) 
      18

00 
– + Tadeusz BASARA – od sąsiadów 

 

SOBOTA –16. 02. 
        7

00 
– + Tadeusz (6 gr.) 

      18
00 

– + Waldemar ZIOBRO – od Czesławy Saternus z rodziną 

 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA  – 17. 02. 
        7

30 
– + Józef SĘBA  35 r. śm. + Aniela Stefan SĘBA ++ z rodziny + Stanisław +  

                    Marianna ŹELEZIK 

       9
00 

– + Karol POMIOTŁO + Barbara + Jerzy ++ z rodziny 

      10
30 

– + Wanda KAŁUŻA 10 r. śm 

      12
00 

–+ Olga + Stanisław TWOREK + Jan  + Tadeusz + Stanisław GRZYBOWSCY 

      12
00 

–+ Tadeusz (7 gr.) 
      18

00 
– + Helena racji imienin i urodzin ++ z rodziny SOCZYŃSKICH BAJERSKICH  

                 +HORNICKICH + Andrzej JACKOWSKI 5 r. śm + Mirosław z racji imienin 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 6 (981) – V NIEDZIELA ZWYKŁĄ 

10 LUTEGO  2019  ROKU  
 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej do wieczności odeszli:  

Śp. +CZESŁAW KĘSKA. Wieczne odpoczywanie racz 
mu dać Panie… 



 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

/V Niedziela Zwykła–10.02.2019 r./ 
1. Dzisiejsza niedziela, jest drugą niedzielą miesiąca. Przypominamy że 
taca z tej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby remontowe w naszej 
parafii. 
2. Jutro, 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy w 
modlitwie o chorych i cierpiących szczególnie z naszych rodzin. W czasie 
Mszy św. o godz. 18:00 będzie udzielany sakrament Namaszczenia 
Chorych. Do Sakramentu Namaszczenia Chorych mogą przystąpić osoby 
przewlekle chore i starsze lub aktualnie chore. 
3. Od 4 do 9 lutego odbywały się półkolonie dla dzieci w salkach przy 
plebanii pod hasłem; „BEZPIECZNE FERIE Z MATKĄ BOŻA I ŚW. 
MATERNUSEM”. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli 
swoimi ofiarami i pracą w organizacji tego czasu. Wielkie „Bóg zapłać” 
4. Bardzo proszę, aby osoby które zapisały się na wyjazd do Łeby 
wpłacały kolejną ratę 300 zł., jak również tych którzy jeszcze nie 
dokonali wpłaty aby również dokonali wpłat. 
5. 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. W środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
o godz. 18.00, a po niej Msza św. wieczorna. Kancelaria parafialna 
czynna w poniedziałki i piątki od godz. 16:00 do godz. 17:00,  
a w soboty od godz. 8:00 do godz. 9:00. Zapraszamy. Zachęcamy do 
zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne można zamawiać  
w zakrystii po każdej Mszy św. 
6. 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 dobre powołania kapłańskie  
i zakonne. 
7. W agendzie parafialnej do nabycia: Pismo Święte, albumy, różańce, 
znicze, wkłady do świec i wiele innych artykułów jak również prasa 
katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela. Zachęcam do odwiedzenia naszej 
agendy. Prasa katolicka do nabycia również wyjściach z kościoła. 
8. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”.  
9. Rozpoczęła się wycinka drzew na cmentarzu parafialnym. Prosimy  
o nie wchodzenie na cmentarz w czasie trwania prac. 
10. Pragniemy reaktywować chór parafialny. Zapraszamy chętne osoby 
na spotkanie organizacyjne w czwartek 14 lutego po Mszy św. 
wieczornej do naszej kawiarenki Św. Maternusa. Wszyscy są mile 
widziani. Mile widziane również ciasto. Zapraszamy.  
11. Pragniemy również założyć grupę starszych ministrantów tzw. 
„Ojców Ministrantów”. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Ks. 

Proboszcza. Dziewczyny, które chciałyby służyć przy ołtarzu również 
zapraszamy by zgłaszać się do zakrystii. 

 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 

OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

Komentarz do Słowa Bożego. 

Trzy różne powołania, lecz jednakowa postawa pokory i uległości, 
warunek wszelkiej odpowiedzi Bogu, który powołuje. 

� O Boże, Ty mnie stworzyłeś dla ściśle określonej misji, 
powierzając mi zadanie, którego nie powierzyłeś nikomu 
innemu... w pewnym stopniu również i ja jestem potrzebny 
Twoim. boskim planom... jeśli upadnę, Ty możesz wybrać 
kogo innego; wiem o tym, że możesz wzbudzić z kamieni 
nowych synów Abrahamowi, lecz to nie przeszkadza, abym 
miał udział w Twoim dziele, o Boże mój, abym był ogniwem 
łańcucha, węzłem łączącym ludzi. Ty nie stworzyłeś mnie 
na próżno... Spraw, abym był posłuszny Twoim 
przykazaniom i służył Ci w moim powołaniu, pełniąc dobro 
i stając się aniołem pokoju i świadkiem prawdy, pozostając 
na miejscu, jakie Ty, o Panie, mi przeznaczyłeś (J. H. 
Newman). 

� „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz 
na Twoje słowo zarzucę sieci”. Również ja, Panie, wiem, że 
dla mnie panuje noc, kiedy Ty milczysz... wypuściłem jak 
strzałę glos mój... i jeszcze nie pochwyciłem nikogo. 
Wypuściłem ją w ciągu dnia; teraz czekam na Twój rozkaz: 
na słowo Twoje zapuszczę sieci. Albo próżna zarozumiałość, 
albo owocna pokora! Ci, którzy przedtem nic nie złowili, na 
słowo Twoje, Panie, łowią ogromną ilość ryb. To nie jest 
owoc wymowy ludzkiej, lecz skutek powołania niebieskiego 
(św. Ambroży). 

 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 
Żyć Bogiem, t. II, str. 110 

 


