
 

INTENCJE  MSZALNE 

VI 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 

       9
00 

– + Józef 10 r. śm ++ rodziny: TASZYCKICH i GODLEWSKICH 

      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 

PONIEDZIAŁEK –18.02.  

        7
00 

– + Tadeusz  (8 gr.) 

      18
00 

– + Anna BABISZEWSKA 20 r. śm. + Ryszard 34 r. śm.- od córek 

WTOREK – 19.02. 
       7

00 
–+ Tadeusz  (2 gr.) 

      18
00 

– + Janina + Józef SZUFLA +Alfred PRZOROWSKI +Genowefa BOGDAŃSKA  

                   +Teresa SKOBELSKA 

ŚRODA -20.02. 

       7
00 

– Z okazji 70 r chrztu św. dziękczynna 

     18
00

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

+ Zenon JANDULSKI 1 r. śm.  
                    2)

 + Zbigniew LESZCZYŃSKI 31 r. śm. + Józef 
                    3)

  W intencji Rodziny TONIA o zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę Matki  

                   Bożej 
                  4) 

+ Tadeusz (10 gr.) 

CZWARTEK –21.02. 

        7
00 

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

       18
00 

– + Tadeusz (11 gr.) 

PIĄTEK –22.02. 

        7
00 

–
   
+ Tadeusz (12 gr.) 

      18
00 

– + Helena + Stanisław DOROSZ ++ rodziny DOROSZ i TYBINKA 

      18
00 

– + Tadeusz BASARA – od sąsiadów 

 

SOBOTA –23. 02. 

        7
00 

– + Tadeusz (6 gr.) 

      18
00 

– W intencji Bogusława z okazji 50 r. urodzin o zdrowie i potrzebne łaski dla  

                  rodziny 

      18
00 

–+ Rudolf SZPALA w 6 miesiąc od pogrzebu 

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA  – 24. 02. 

        7
30 

– + Kazimierz SZAREK 2 r. śm.  

       9
00 

– + Władysław BURSZTA 6 r. śm. +Katarzyna +Jan BURSZTA +Franciszek  

                  +Bogusław BŁACHUT 

      10
30 

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

      12
00 

–+ Mikołaj + Tatiana + Michał + Władysław ++ z rodziny OSIECKICH 

      12
00 

–+ Tadeusz (7 gr.) 

      18
00 

– + Elżbieta + Lucyna + Karol 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 7 (982) – VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

17 LUTEGO  2019  ROKU  
 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej 
do wieczności odeszli:  

Śp. +BOLESŁAW MLECZEK Wieczne odpoczywanie racz 
mu dać Panie… 



 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

/VI Niedziela Zwykła–17.02.2019 r./ 

1. 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 2967zł i 60gr. 
„Bóg zapłać”.  
2. W sobotę, 2 marca, chcemy zorganizować dla dzieci obiecany „BAL 
PIDŻAMOWY” z okazji karnawału w salkach przy plebani. Bardzo prosimy 
chętne dzieci o zapisywanie się u katechetów w szkole lub w zakrystii do 
przyszłej niedzieli 24 lutego. Bardzo prosimy chętne osoby o pomoc w 
organizacji tego balu, czyli pomoc materialną w formie datków lub darów 
rzeczowych.  
3. W przyszłą niedzielę, 24 lutego, o godz. 16:00, spotkanie 
karnawałowe dla członkiń Róż Różańcowych w kawiarence u św. 
Maternusa lub w salkach na plebani.  
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. 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 
do zapisywania się do chóru jak również poszukujemy osoby chętnej 
poprowadzić nasz chór parafialny.   
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 !!! 

 

List od Jezusa IV 

Przyjmij moje rady. 
Słyszę Twój płacz. Wiedz, że Cię słyszę. 

Bądź spokojny. Ucisz się. Przychodzę ukoić Twój smutek, 
albowiem znam jego przyczynę i wiem, jak uleczyć. 

 
Płaczesz nad dziecięcymi marzeniami, 

które uleciały z biegiem lat. 
 

Płaczesz nad utraconą godnością, 
nad niewykorzystanymi zdolnościami. 

 
Płaczesz nad utratą własnej tożsamości, 

zadeptanej przez tłum. 
 

Płaczesz nad zmarnowanym talentem, 
któremu się sprzeniewierzyłeś. 

 
Patrzysz na siebie ze wstydem 

i odwracasz się w przerażeniu od 
swego oblicza odbicia w wodzie. 

 
Gdzie podziały się wdzięk Twoich manier, 
piękno Twej postaci, prężność ruchów, 

jasność umysłu, świetność mowy? 
Kto skradł Ci te dobra? 

Czy ów złodziej jest ci znany, 
tak jak mnie? 

 
Czy pamiętasz, kto natchnął Cię planami 

i marzeniami i posiał w Tobie ziarna nadziei? 
Nie zachowałeś wspomnienia tej pierwszej chwili. 

 
Czy pamiętasz tajemnicę, 

którą wyszeptałem Ci do ucha, 
błogosławiąc Cię? 

Czy pamiętasz naszą tajemnicę? 
 

Nie możesz pamiętać. 
 

Upływające lata zniszczyły te wspomnienia, 
albowiem napełniły Twój umysł lękiem, 

zwątpieniem, troskami, wyrzutami sumienia 
i nienawiścią. Tam, gdzie zamieszkują te bestie, 

nie ma miejsca na radosne wspomnienia. 
 
 


