
 

INTENCJE  MSZALNE 
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 

– + Zofia +Stanisław +Andrzej KAMIŃSCY +Bernadeta KRAWCZYK + ks.  

                    Mieczysław 

      12
00 

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

      12
00 

–+ Tadeusz (7 gr.) 
      18

00 
– + Elżbieta + Lucyna + Karol 

 

PONIEDZIAŁEK –25.02.  
        7

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

      18
00 

–+ Tadeusz  (15 gr.) 
 

WTOREK – 26.02. 
       7

00 
–+ Bolesław MLECZEK – od Bratanka Stanisława Mleczka z Rodziną 

      18
00 

– + Tadeusz  (16 gr.) 
ŚRODA -27.02. 

       7
00 

– + Tadeusz  (17 gr.) 
     18

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

                  1) 
+ Edward 17 r. śm. Maria + Kazimierz + Zbigniew +Daniel ++  Rodziców z obu         

             stron i rodzeństwo 
                   2)

 + Marian 5 r. śm. Syn: Mirosław 29 r. śm ++ Rodziców: HUPERT  

              i SZCZEPAŃSKICH oraz o łaskę zdrowia dla Pawła 
                   3)

 
 

CZWARTEK –28.02. 
        7

00 
–+ Tadeusz (18 gr.) 

       18
00 

– + Władysław + Anna 

PIĄTEK –01.03. 
        7

00 
–

 
…………………………………………………………………………………….. 

      18
00 

– + Tadeusz BASARA – int. od uczestników mszy św. pogrzebowej 

      18
00 

– + Tadeusz (19 gr.) 
 

SOBOTA –02. 03. 
        7

00 
– + Tadeusz (20 gr.) 

        7
00 

–+ Helena DUTKO +Weronika 

      18
00 

–+Marian GWOŹDZIEWICZ 2 r. śm. ++ Rodziców i Rodzeństwo z obu stron 

      18
00 

–+ Helena + Kazimierz 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA  – 03. 02. 
        7

30 
– + Antonina + Jan ++ Rodziny MICHORCZYK HUDZIEC HRYNIEWICZ 

       9
00 

–+ Kazimiera ++ Rodziny SZYMANEK 

      10
30 

– + Maria GUSTAFIAK 4 r. śm. 

      10
30 

–+ W intencji Panu Bogu wiadomej 

      12
00 

–+ Tadeusz (7 gr.) 
      18

00 
–……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 8 (983) – VII NIEDZIELA ZWYKŁĄ 

24 LUTEGO  2019  ROKU  
 

Ogłoszenia Duszpasterskie 
1. Dzisiaj o godz. 16:00, spotkanie karnawałowo – opłatkowe dla członkiń 
Roż Różańcowych w kawiarence u św. Maternusa. Zapraszamy.  
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12:00 zmiana tajemnic 
różańcowych. 
2. W najbliższy piątek, pierwszy miesiąca, od godz. 17:30 Spowiedź św. 
pierwszo piątkowa. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu  
i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy dzieci, 
młodzież i dorosłych. 
3. W piątek, 1 marca, ks. Proboszcz odwiedzi swoich chorych, a w sobotę, 
2 marca, ks. Tomasz odwiedzi swoich chorych.  
4. W sobotę, 2 marca, rozpoczynamy w naszej parafii odprawianie 
pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie składane 
Niepokalanemu Sercu Maryi. O godz. 17:15 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu wspólna modlitwa różańcowa, 
piętnastominutowe rozmyślanie okazja do Spowiedzi św. 
Szczegóły dotyczące pierwszych sobót miesiąca w najnowszym 
numerze MATERNUSA. Zachęcamy do zapoznania się z tym 
materiałem. 
5. Z powodu małej ilości chętnych z przykrością jesteśmy zmuszeni 
odwołać zabawę dla dzieci która miała się odbyć w sobotę 2 marca. 
6. 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. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do dzisiejszej 
liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”. 
10. Bardzo proszę, aby osoby które zapisały się na wyjazd do Łeby 
wpłacały kolejną ratę 300 zł. do końca lutego. 



NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA 
Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi 

1. Wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej. W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka 
Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. 
Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego 
Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed 
piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.„Przybędę, by prosić o poświęcenie 
Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze 
soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. 
Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując 
wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele 
cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. Siedem 
lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na 
ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było 
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze 
Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko 
powiedziało: “Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym 
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto 
by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. Maryja powiedziała: “Córko moja, 
spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa 
i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w 
moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do 
tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, 
przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut 
rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji 
zadośćuczynienia”. 2. Dlaczego ma to być „pięć sobót” wynagradzających, a 
nie dziewięć lub siedem na cześć Matki Bożej Bolesnej? Siostra Łucja 
odpowiada: „Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z 
naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym pytaniu, poczułam się nagle 
mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co 
następuje: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw 
wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Pierwsze: Bluźnierstwa 
przeciw Niepokalanemu Poczęciu. Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu. Trzecie: 
Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę 
człowieka. Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w 
sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki. 
Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych 
wizerunkach. Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi 
prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem 
poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją 
obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby 
poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.  Jezus powiedział do 
siostry Łucji: „To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i 
ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, 
którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu 
twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z 
obojętnością”.3. Warunki nabożeństwa pierwszych sobót - co jest wymagane, 
aby uczynić zadość temu nabożeństwu? Warunek 1 - Spowiedź św. (w 
pierwszą sobotę miesiąca lub wcześniej!) „Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, 
jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta 
mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna 
pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar 
zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”. Spowiedź można odbyć na przykład w 
ramach pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej 

Niepokalanemu Sercu Maryi. Do spowiedzi - co istotne - należy przystąpić z intencją 
zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można 
wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania 
rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę: Boże, 
pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać 
przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub 
nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna 
Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce 
Maryi zatriumfowało wśród nas. Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia 
odmówić akt żalu: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje 
grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Warunek 2 - Komunia św.  
w pierwszą sobotę miesiąca. Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję 
wynagradzającą. Można odmówić taką lub inną modlitwę: Najchwalebniejsza 
Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę 
wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. 
Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te 
obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. 
Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię 
wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty 
zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, 
który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie 
wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga 
nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja 
macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu  
i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między 
niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do 
każdego człowieka. Amen. Warunek 3 - Różaniec (jedna część) w pierwszą 
sobotę miesiąca. Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, 
powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników  
i okazać Jej dowód miłości. Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić Modlitwę: 
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej 
potrzebują Twojego miłosierdzia. Warunek 4 - Piętnastominutowe rozmyślanie 
nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca. Podejmujemy 
piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: mamy 
pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad 
dowolną tajemnicą, również nowymi tajemnicami: tajemnicami światła. Wzbudźmy 
intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej 
ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele 
czynią, by pomniejszyć Jej chwałę. 4. Korzyści: jakie łaski zostały obiecane tym, 
którzy choć raz je odprawią?„Duszom, które w ten sposób starają się mi 
wynagradzać - mówi Matka Najświętsza - obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci  
z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”. 5. Intencja wynagradzająca.  
Jak ważna jest intencja zadośćuczynienia, przypomina sam Jezus, który mówił 
siostrze Łucji, że wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie „mają 
zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”. Dlatego siostra Łucja rozpoczyna 
swe zapiski uwagą: „Nie zapomnieć o intencji wynagradzania, która jest bardzo 
ważnym elementem pierwszych sobót”. 

 

 

 

 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności 
odeszli:  

Śp. +JAN SOCZYŃSKI +STANISŁAW KOPYLAK +KAZIMIERZ 
JANKOWSKI. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 


