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Intencje mszalne
Niedziela - 25.11.2018 r.

8.00 + Jerzy Kuś (27 greg)

9.30 O dar nieba dla zmarłych z naszych rodzin - III RŻR

11.00 W intencji Karoliny i Katarzyny z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 
prośbą o błogosławieństwo Boże dla nich.

12.30 + z rodz. Potaman i Pajdak

19.00 Z okazji imienin Katarzyny o zdrowie i błogosławieństwo Boże

Poniedziałek - 26.11.2018 r.

18.00 + Jerzy Kuś (28 greg)

Wtorek - 27.11.2018 r.

18.00 + Jerzy Kuś (29 greg)

Środa - 28.11.2018 r.

18.00 + Jerzy Kuś (30 greg)

Czwartek - 29.11.2018 r.

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne - IV RŻR

Piątek - 30.11.2018 r.

18.00 + z rodz. Piątek, Bańkowskich

Sobota - 01.12.2018 r.

18.00 + Bogusław (22 rocz. śm.)

Niedziela - 02.12.2018 r.

8.00 + Jerzy Chojnacki

9.30 O błogosławieństwo Boże dla Weroniki z okazji 7 urodzin

11.00 + Jerzy Grączewski (4 rocz. śm.); + Władysława, Jan Grączewscy; + 
Antoni Żarkowski; + Waldemar Głogowski

12.30 + Urszula Stankiewicz

19.00 + Tadeusz Kowalski (7 rocz. śm.); + Katarzyna, Władysław, Marianna 
Kowalscy
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Czytania na 34 Niedzielę Zwykłą 
Uroczystość Chrystusa Króla 

1 czytanie: (Dn 7,13-14) Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto 
na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi 
do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono 
Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 
wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym 
panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie 
zagładzie. 
2 czytanie: (Ap 1,5-8) Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, 
Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas 
miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i 
uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu 
chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami 
i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go 
opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i 
Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący. 
Ewangelia: (J 18,33b-37) Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty 
jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to 
mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat 
odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali 
mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje 
nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, 
słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś 
królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: 
„A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem 
królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby 
dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha 
mojego głosu”. 
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Ogłoszenia duszpasterskie - 25.11.2018 r.  
1. Dzisiaj obchodzimy  uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
Na Msze św. o godz. 1100 młodzież, która trzeci rok przygotowuje się do 
bierzmowania złoży uroczyste wyznanie wiary.  
2. Nabożeństwa w naszym kościele: modlitwa za zmarłych tzw. „wypominki” 
są w naszym kościele dzisiaj o 1830, a do końca listopada po Mszy św. 
wieczornej;  nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą 
św. wieczorną; nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą 
za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszy św.; adoracja 
Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w 
piątek od godz. 1700 - 1800; Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca w sobotę 
po Mszy św. 
3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: II rok przygotowania do 
bierzmowania, poniedziałek 26 listopada o godz. 1830; Matki w Modlitwie, 
piątek 30 listopada po Mszy św.; Chór parafialny w piątek 30 listopada o 
godz. 2000; Kandydaci na ministrantów w sobotę 1 grudnia o godz 1030; Koło 
plastyczne w sobotę 1 grudnia o godz. 1100. 
4. Za tydzień 2 grudnia, w I Niedzielę Adwentu, zostaną poświęcone opłatki 
na stół wigilijny. Opłatki będzie można nabyć w kościele we wszystkie 
niedziele Adwentu oraz w kancelarii parafialnej. W okresie Adwentu 
zapraszamy na Msze św. Roratnie we wtorek i czwartek o godz. 630, a później 
na śniadanie do domu parafialnego, które już tradycyjnie przygotowywać 
będą rodzice dzieci pierwszokomunijnych. 
5. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki: „Niedziela”, 
„Gość Niedzielny”,   „Mały Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i 
„Okno - Osowskiego Katolika Nowina”. 
6. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Głodek. Niech spoczywa w 
pokoju. 
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i 
opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.                       

Proboszcz 
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