INTENCJE MSZALNE

Numer: 34/2015

Niedziela: 22.11.2015 r.
8.00 Msza św. dziękczynna z okazji 72 rocz. urodzin Marka z prośbą
o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie łaski na dalsze lata życia
9.30 + Helena (12 rocz. śm.); + Piotr, Józef; zm. z rodz. Leniart
11.00 + Maria Młodzińska (5 rocz. śm.)
12.30 W pewnej intencji z prośbą o pozytywne rozpatrzenie sprawy
19.00 O światło Ducha Świętego dla Dominiki i mądre rozeznanie dla ludzi,
których spotyka na swojej drodze życia.
Poniedziałek: 23.11.2015 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 O zdrowie i pomyślny przebieg operacji dla Alicji
Wtorek: 24.11.2015 r.
18.00
Środa: 25.11.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Helena (12 rocz. śm.); + Piotr, Józef; zm. z rodz. Leniart; + Irena,
Kazimierz, Izabela; zm. z rodz. Kołodziejskich; + Eufrozyna, Kazimierz; zm. z rodz. Karwan
Czwartek: 26.11.2015 r.
18.00 Za parafian
Piątek: 27.11.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Ryszard, Tytus Pajdak

Otwórz drzwi swojego domu i ugość pielgrzymów
w dniach 20-25 lipca 2016 r.
podczas Dni w Diecezji
(deklaracje przyjęcia pielgrzymów w zakrystii)

Sobota: 28.11.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 29.11.2015 r.
8.00
9.30
11.00
12.30
19.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji z okazji urodzin i dla
Katarzyny z okazji imienin.
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Liturgia słowa
Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
I czytanie (Dn 7,13-14) Patrzałem 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.
II 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 - 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 - 22.11.2015 r.
1. Zapraszamy w listopadzie na nabożeństwa w naszym kościele: wypominki
codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830; Nabożeństwo
do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną;
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. wieczornej; możliwość spowiedzi
w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
2. Spotkania formacyjne : II rok przygotowania do bierzmowania, poniedziałek 23 listopada, godz. 1830 w domu parafialnym; koło plastyczne, sobota 28
listopada o godz. 1100 w domu parafialnym; schola muzyczna, sobota 28 listopada o godz. 1645 w kościele.
3. Dzieci, które chciałby zagrać w Jasełkach wystawianych w kościele proszę
o zgłoszenie się, po Mszy św., do pani katechetki Teresy.
4. Dzisiejszej niedzieli na Mszy św. o godz. 1100 młodzież mająca w tym roku szkolnym przyjąć sakrament bierzmowania złoży uroczyste wyznanie
wiary. Polecamy naszej modlitwie młodzież, aby zawsze byli odważnymi
świadkami Chrystusa.
5. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się
do I Komunii Świętej dzisiaj na Mszy św. o godz. 1230.
6. Dzisiejszej niedzieli przed wejściem do kościoła zbierane są datki do puszki na rzecz organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.
Zwracamy się również z prośbą o ugoszczenie w swoich domach pielgrzymów w dniach 20-25 lipca 2016 r. podczas Dni w Diecezjach poprzedzających spotkanie z Ojcem Świętym w Krakowie. Będą to ludzie młodzi w wieku od 14 do 35 lat, będą mieli własne śpiwory i karimaty, opuszczą nocleg
rano i powrócą późnym wieczorem. Deklaracje zakwaterowania można pobrać po Mszy św. w zakrystii. Zapraszamy do zaangażowania się w powyższe dzieło i dziękujemy pomoc.
7. Za tydzień 29 listopada, 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.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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