INTENCJE MSZALNE

Numer: 33/2016

Niedziela: 13.11.2016 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych.
9.30 + Alojzy Dzikiewicz (30 dni po pogrzebie)
11.00 + Ryszard Pajdak (13 greg.)
12.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Mateusza z okazji
11 urodzin i o wszelakie łaski dla całej jego rodziny.
19.00 + Tadeusz Kowalski (5 rocz. śm.); + Marianna, Katarzyna, Władysław,
Andrzej Kowalscy.
Poniedziałek: 14.11.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 1)
+ Ryszard Pajdak (14 greg.)
2)
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w sposób szczególny
z naszej wspólnoty parafialnej - I Róża Żywego Różańca
Wtorek: 15.11.2016 r.
18.00 1)
2)

+ Ryszard Pajdak (15 greg.)
Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie
wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęceniu - II Róża Żywego
Różańca

Środa: 16.11.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 + Ryszard Pajdak (16 greg.)
Czwartek: 17.11.2016 r.
18.00 + Ryszard Pajdak (17 greg.)
Piątek: 18.11.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 1) + Ryszard Pajdak (18 greg.)
2) + Jerzy Grączewski (2 rocz. śm.)
Sobota: 19. 11.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Ryszard Pajdak (19 greg.)
Niedziela: 20.11.2016 r.
8.00 + Kazimierz Chruśliński (30 dni po pogrzebie)
9.30 + Edward, Agnieszka
11.00 + Maria Młodzińska (6 rocz. śm.)
12.30 + Ryszard Pajdak (19 greg.)
19.00 Msza św. dziękczynna z okazji 50 rocznicy ślubu Aliny i Jerzego z prośbą
o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia i o wszelkie łaski
dla dzieci i ich rodzin.
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Liturgia słowa - 33 niedziela zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie - 13.11.2016 r.

I czytanie: (Ml 3,19-20a) Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich
ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich
ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach.

1. W niedzielę 20 listopada obchodzić będziemy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Na Msze św. o godz. 1100 zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klasy III gimnazjum, która złoży uroczyste
wyznanie wiary. Spotkanie organizacyjne w sobotę 19 listopada po Mszy św.
w kościele.

II czytanie: (2 Tes 3,7-12) Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo
nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy,
aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego
prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce
pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was
postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu
Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.
Ewangelia: (Łk 21,5-19) Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas,
kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by
nie był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie
znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby
was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się
stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród
przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia
ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie
znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą
was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu
mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla
was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie
obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość,
której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się
sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie.
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
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2. Nabożeństwa w naszym kościele: Modlitwa za zmarłych tzw.
„wypominki” odprawiane są w naszym kościele w dni powszednie po Mszy
św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. Dziękuję za składane przy okazji
ofiary; Nabożeństwo do św. Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św.; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św.; Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej
Maryi Panny w sobotę po Mszy św.
3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: III rok przygotowania do
bierzmowania, poniedziałek 14 listopada o godz. 1830; parafialna rada ekonomiczna, czwartek 17 listopada o godz. 1900; Matki w Modlitwie, piątek 18
listopada po Mszy św.; zbiórka kandydatów na ministrantów, sobota 19 listopada o godz. 1030; koło plastyczne, sobota 19 listopada o godz. 1100; dzieci,
które są chętne do grania w jasełkach parafialnych, sobota 19 listopada po
kole plastycznym (około 1300).
4. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się
do I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę 20 listopada na Mszy św.
o godz. 1230.
5. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca ofiary składane podczas Mszy św. przeznaczone są na inwestycje parafialne. Przed wejściem do kościoła zbierane są
również datki do puszki na pomoc prześladowanym chrześcijanom w Iraku.
Dziękuję za udzieloną pomoc.
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, „Mały Gość Niedzielny”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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