
 

INTENCJE  MSZALNE 

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU– 17. 03. 

        7
30 

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

       9
00 

–+Józef CUPIAŁ z racji imienin 

       9
00 

–+ Zofia TUREK 5 r. śm. + Jan +Józefa + Danuta +Grażyna ++ Rodziny TUREK i  

                  PETRUS 

      10
30 

– W intencji Patryka z racji imienin o zdrowie światło Ducha Św. w życiu  

                  codziennym – proszą rodzice 

      10
30 

–+ Irena PIETRAGA 6 r. śm. +Alfons + Adam 

      12
00 

– + Józef PISZCZEK ++ z Rodziny 

      18
00 

– + Kazimierz + Krystyna z racji imienin + Eugenia 26 r. śm ++ z Rodziny  

                   SOCZYŃSKICH KULBICKICH +Mirosław  

PONIEDZIAŁEK –18.03.  

        7
00 

– + Adam PLINIEWICZ – intencja od uczestników mszy św. pogrzebowej 

      18
00 

–+ Jerzy + Barbara + Karol 

WTOREK – 19.03. 
       7

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

      18
00 

–  + Rodziców i brata z okazji imienin 

ŚRODA -20.03. 

       7
00 

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

     18
00

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

+ Stanisław KOPYLAK – intencja od uczestników mszy św. pogrzebowej 
                    2)

 + Kazimierz JANKOWSKI – intencja od uczestników mszy św. pogrzebowej 
                    3)

 + Zbigniew MRUGAŁA z racji imienin + brat Leszek ++ Rodzice z obu stron 
                    4)

 + Grzegorz BASZTA 

CZWARTEK –21.03. 

        7
00 

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

       18
00 

– + Tadeusz 19 r. śm . + Udo 9 r. śm. + Zbigniew z racji imienin + Edward  

                +Kazimierz + Daniel +Marianna + Zofia 

       18
00 

– + Józefa +Mirosław DZYRA + Rodziców z obu stron 

PIĄTEK –22.03. 

        7
00 

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

      18
00 

– W intencji Dominika (m) z okazji 13 r urodzin i Pauliny w 25 r. urodzin 

      18
00 

–+Anna NIEWIADOMA 1 r. śm. -od Męża z Rodziną 
 

SOBOTA –23. 03. 

        7
00 

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

      18
00 

– + Teresa GRABOWSKA 1r. śm 

      18
00 

–+ Rudolf SZPALA w 7 miesiąc po pogrzebie 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU–24. 03. 

        7
30 

– +Marian KRZYWONOS z racji imienin 

       9
00 

–+ Kazimierz PIECHNIK 16 r. śm + Maria + Wanda + Rodzeństwo i Rodziców z  

               obu stron 

      10
30 

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

      12
00 

– W intencji Mieczysława (m) 78 r. urodzin 

      18
00 

– + Alicja + Józef z okazji imienin ++ z Rodziny HUDZIEC HRYNIEWICZ  

                  MICHORCZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maternus  
 

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

 
NR 11 (986) – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

17  MARCA  2019  ROKU  
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
             II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17.03.2019r. 

1. Dziś niedziela misyjna. Pamiętajmy w naszych modlitwach  
o misjonarzach i misjonarkach. Po Mszach Św. zbiórka ofiar do puszek 
na misje „Ad Gentes”. Trwa Wielki Post zachęcamy do podejmowania 
postanowień i umartwień wielkopostnych jak również do uczestniczenia 
w nabożeństwach pasyjnych.  
2. 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. 
3. W drugą niedzielę miesiąca na tacę przeznaczoną na potrzeby 
remontowe w naszej parafii zebraliśmy 3244 zł. „Bóg zapłać” za złożone 
ofiary. 
4. We wtorek, 19 marca, uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Msze 
św. w naszej parafii o godz. 7:00 i 18:00. W tym dniu o godz. 15:00 w 
kościele Koronka do Bożego Miłosierdzia po której wyruszy piesza 
pielgrzymka do sanktuarium św. Józefa w Bolesławowie. Zapraszamy do 
udziału.  
5. Rekolekcje wielkopostne odbędą się w naszej parafii w terminie:7 -10 
kwietnia 2019r. Rekolekcje wygłosi Ks. Kanonik Grzegorz Jakuszewski, 
proboszcz parafii św. Jadwigi w Gilowie. Już dziś zachęcamy do udziału w 
rekolekcjach do zaplanowania swojego czasu tak, aby w nich 
uczestniczyć. 
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. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje 
mszalne można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. 
7. W dniach 2 - 8 czerwca 2019r. planujemy pielgrzymkę do Medjugorie  
ze zwiedzaniem różnych atrakcji po drodze. Koszt 200 euro i 400zł.  
8. 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. 
9. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy gdzie można nabyć różne 
artykuły i prasę katolicką. Prasa katolicka do nabycia również wyjściach 
z kościoła. 
10. Bardzo prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, które prosimy 
składać w kopertach na tacę, w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej. 
11. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 
dzisiejszej liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”. 

12. Bardzo proszę, aby osoby wyjeżdżające do Łeby wpłacały kolejną, 
ostatnią ratę, kto jeszcze tego nie zrobił, do końca MARCA. Są jeszcze 
wolne miejsca na wyjazd do Łeby. 
13. Pragniemy założyć grupę starszych ministrantów tzw. „Ojców 
ministrantów”. Chętnych zapraszamy do zgłaszania się do Ks. 
Proboszcza. 
14. Dziewczyny, które chciałyby służyć przy ołtarzu zapraszamy na 
zbiórkę do kościoła w czwartek na godz. 17:00. 
15. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji ORGANISTY w naszej 
parafii.  
16. Zachęcam do wyjazdu do Świdnicy w sobotę 23 marca. Wyjazd o 
godz. 8:00.Koszt 30zł. 
 

Razem z Tobą 
Krzyż Twój idzie razem z Tobą 

nad ranem 
w jasny dzień 
w końcu lata 

kiedy dokarmia się pszczoły 
przy oknie po ciemku 

kiedy zimorodek czeka na zimę 
żeby się urodzić 

kiedy smutek szuka przyjaźni 
w lipcu 

kiedy wysiewają koper i kwitnie ogórek 
od zaraz   do jeszcze nie wiem 

zadzwonię do świętych 
przez telefon poproszę 

by krzyż nie przychodził bez Ciebie 
 

ks. Jan Twardowski 

 

 
 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej 

do wieczności odeszli:  
Śp. +CZESŁAW SZCZERBA +DANUTA AKUTKO . 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 


