
 

INTENCJE  MSZALNE 

 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA  – 03. 03. 

        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 (22 gr.) 

      12
00 

– + Kazimierz z okazji imienin 

      18
00 

–……………………………………………………………………………………………… 

 

PONIEDZIAŁEK –04.03.  

        7
00 

– + Tadeusz  (23 gr.) 

      18
00 

– W intencji Alicji z okazji urodzin i Kazimierza z okazji imienin  

 

WTOREK – 05.03. 
       7

00 
– + Czesław KĘSKA – intencja od uczestników mszy św. pogrzebowej 

      18
00 

– + Tadeusz  (24 gr.) 

ŚRODA -06.03. 

       7
00 

– + Tadeusz  (25 gr.) 

     18
00

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

+ Maria 14 r. śm + Stefan ++ rodzice z obu stron + Zenon + Adrian + Stefania  
                    2)

 + Halina SKIERKOWSKA - intencja od uczestników mszy św. pogrzebowej 
                    3)

 +Mariusz KACZMAREK – intencja od uczestników mszy św. pogrzebowej 

 

CZWARTEK –07.03. 

        7
00 

–+ Adam PLINIEWICZ – intencja od Henryka Borkowskiego z Rodziną 

       18
00 

– + Tadeusz  (26 gr.) 

PIĄTEK –08.03. 

        7
00 

–
 
 + Tadeusz  (27 gr.) 

      18
00 

– + Anna SUCHECKA  – intencja. od uczestników mszy św. pogrzebowej 

 

SOBOTA –09. 03. 

        7
00 

– + Tadeusz (28 gr.) 

      18
00 

– O zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne  

                 łaski dla Ani w 50 r. urodzin 

      18
00 

–+ Halina SKIERKOWSKA – intencja od sąsiadów z Nadbrzeżnej 

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU– 10. 03. 

        7
30 

– + Edmund BULKA ++ Rodzeństwo 

       9
00 

–+ Józefa z racji urodzin ++ Rodziny TASZYCKICH 

      10
30 

– + Franciszka +Karol GWOŹDZIEWICZ + Anna LACHENDRO 

      12
00 

– + Magdalena 26 r. śm. +Franciszek 42 r. śm. GAJEWSKICH + August GURUL  

                 33 r. śm. ++ Rodziny z obu stron 

      12
00 

–+ Tadeusz (7 gr.) 

      18
00 

– + Józef MAJKA z racji imienin    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 9 (984) – VIII NIEDZIELA ZWYKŁĄ 

03 MARCA  2019  ROKU  
 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej 
do wieczności odeszli:  

Śp. +Władysław Maciejki  Wieczne odpoczywanie 

racz mu dać Panie… 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
             VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 03.03.2019r. 

1. Dzisiaj ósma niedziela w ciągu roku. W Kościele rozpoczyna się 
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcam wszystkich do 
abstynencji od napojów alkoholowych. Przypominamy że taca z przyszłej 
niedzieli, drugiej miesiąca, przeznaczona jest na potrzeby remontowe w 
naszej parafii.  
2. W najbliższą środę, 6 marca, przypada tzw. „środa popielcowa” czyli 
rozpoczyna się okres WIELKIEGO POSTU. Jest to 40-sto dniowy czas 
nawrócenia i przygotowania się do dobrego przeżycia ŚWIĄT  
WIELKANOCNYCH. W „środę popielcową” Msze św. o godz. 9:00, 
16:00 i 18:00 w czasie których nastąpi poświęcenie popiołu i obrzęd 
posypania naszych głów popiołem na znak pokuty.  
Każdy wierzący powinien w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. 
Zapraszamy. Dzieci i młodzież szczególnie zapraszamy na Msze św.  
o godz. 16:00. W „środę popielcową” obowiązuje post ścisły, tzn. nie 
jemy w tym dniu mięsa, powstrzymujemy się od używek i ograniczamy 
nasze posiłki. Przypominamy, że w WIELKIM POŚCIE obowiązuje nas 
powstrzymywanie się od udziału w zabawach i zachęcamy do 
podejmowania postanowień i umartwień wielkopostnych.  
3. W Wielkim Poście nabożeństwa pasyjne odprawiane będą w 
następującym porządku:   - w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 
17:30. Zapraszam wszystkich, dorosłych, dzieci i młodzież.  
Dzieci będą otrzymywać kontrolki za udział w nabożeństwie. 
- w każdą niedzielę o godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym 
4. 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. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje 
mszalne można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. 
5. 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. 
6. 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. 
7. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”. 
8. Bardzo proszę, aby osoby które zapisały się na wyjazd do Łeby 
wpłacały kolejną ratę 300 zł. do końca lutego. Są jeszcze wolne miejsca 
na wyjazd do Łeby w maju. 

9. Pragniemy założyć grupę starszych ministrantów tzw. „Ojców 
ministrantów”. Chętnych zapraszam na spotkanie organizacyjne 
we wtorek 5 marca po Mszy św. wieczornej o godz. 18:45. 
10. Dziewczyny, które zgłosiły chęć służenia przy ołtarzu 
zapraszamy na spotkanie we wtorek na godz. 17:00 razem z 
rodzicami lub jednym z rodziców. 
11. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej 
parafii. 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 
 

Złote myśli o poście 

 
Paweł VI 

1.  Należy postrzegać post w kontekście powołania każdego chrześcijanina, 

który nie dla siebie żyć winien, ale dla Boga, który go umiłował i za niego 

wydał samego siebie, żyć też winien dla braci. 

2.  Kiedykolwiek ludzie pełnią pokutę, albo pragną przebłagać gniew Boży 

po grzechu, albo są nękani przeciwnościami lub nadchodzącymi 

nieszczęściami, albo też starają się o dobrodziejstwa Boże, zawsze zwykli są 

łączyć zewnętrzną praktykę pokuty z wewnętrznym usposobieniem swego 

nawrócenia się do Boga, co sprawia, że człowiek oderwany od grzechu 

zwraca się nowym wysiłkiem ku Bogu. Powstrzymują się od pokarmów i 

wyrzekają się swoich dóbr - oprócz postu, modlitwy i aktów czci zwykli 

dodawać jeszcze dzieła miłosierdzia także po odpuszczeniu grzechów, 

chociaż już nie są zobowiązani do przebłagania Boga, usiłują jednak postem 

i popiołem ukorzyć swe dusze. Czynią to w tym celu, by uniżyć się przed 

Bogiem, by zwrócić swe oblicze ku Bogu, by łatwiej przygotować się do 

modlitwy, by lepiej zrozumieć sprawy Boże, by wreszcie przygotować się 

na radosne spotkanie z Bogiem.  

św. Piotr Chryzolog 

1.  Post nie zaowocuje, jeżeli nie będzie użyźniony miłosierdziem. Posucha 

miłosierdzia powoduje uschnięcie postu. Czym dla ziemi jest deszcz, tym 

miłosierdzie dla postu. 

 2.  Post kształci serce, oczyszcza ciało, wykorzenia grzechy, zasiewa cnoty, 

ale jednak gdy zabraknie orzeźwiających wód miłosierdzia, poszczący nie 

zbierze owoców. Gdy pości miłosierdzie, pości i twoja rola. 


