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32 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A 12 XI 2017 R. NR 356
MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE
(Mdr 6, 12-16)
Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci
ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając
się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją
bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto
z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie: sama bowiem obchodzi i szuka
tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na drogach i popiera wszystkie ich
zamysły. Oto słowo Boże.
PSALM 63
Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja.
DRUGIE CZYTANIE
(1Tes 4, 13-18)
Powszechne zmartwychwstanie

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają,
abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem
wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy

umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako
słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy
tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos
archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na
obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto
wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Oto słowo Boże.
ALLELUJA
Czuwajcie i bądźcie gotowi, / bo w chwili, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.
EWANGELIA
(Mt 25, 1-13)
Przypowieść o dziesięciu pannach

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie
podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na
spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z
lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał,
zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan
młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie". Wtedy powstały wszystkie owe panny i
opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej
oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam
nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie". Gdy one szły
kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę
weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc:
"Panie, panie, otwórz nam". Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam,
nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny». Oto słowo
Pańskie.

OGŁOSZENIA
MODLITWA WYPOMINKOWA ZA NASZYCH BLISKICH ZMARŁYCH
Za zmarłych polecanych w Wypominkach Parafialnych będziemy modlić się w każdą
trzecią niedzielę miesiąca przed Mszą Świętą o godz. 1000, która będzie sprawowana w
intencji tychże zmarłych.
ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA
W czwartek 16 listopada przypada 22 rocznica poświęcenia naszego Kościoła
Parafialnego. Zapraszamy, aby w tym dniu przez uczestnictwo we Mszy Świętej i
Adoracji Najświętszego Sakramentu podziękować Panu Bogu za wszelkie dobro
duchowe i materialne, którym Pan Bóg obdarza naszą parafię.
ZBIÓRKA NA REMONT

W przyszłą niedzielę, trzecią w miesiącu, Rada Parafialna będzie zbierała przed
kościołem fundusze na fundusz remontowy.

TACA NA SEMINARIUM DUCHOWNE
W przyszłą niedzielę taca będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne naszej
diecezji.
ZBIÓRKA Z OKAZJI DNIA SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM
W dzisiejszą niedzielę jest przeprowadzana zbiórka z okazji Dnia Solidarności z
Kościołem prześladowanym. Jeśli ktoś ma życzenie taką ofiarę można złożyć do
skarbony przy głównym wejściu do kościoła.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W LISTOPADZIE

W dzisiejszą niedzielę 12 listopada po Mszy Świętej o g. 1700 zapraszamy na
spotkanie formacyjne młodzież ze starszej grupy (drugi rok przygotowań). W
niedzielę 19 listopada po Mszy Świętej o g. 1700 zapraszamy na spotkanie formacyjne
młodzież z młodszej grupy (pierwszy rok przygotowań).
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. naszą parafię nawiedzi kopia Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nawiedzenie to jest bardzo ważną
uroczystością duchową dla całej naszej parafii, dlatego zostanie poprzedzone
rekolekcjami, które zostaną poprowadzone przez Ojców Redemptorystów. Rekolekcje
rozpoczną się w niedzielę 26 listopada i zostaną zwieńczone samą Uroczystością
Nawiedzenia. Tak jak w zeszłą niedzielę, w kruchcie kościoła i w wejściu bocznym są
wyłożone foldery z planem rekolekcji oraz z planem samego Nawiedzenia. Prosimy,
aby kto jeszcze nie wziął takiego folderu, aby zabrać je do domu przekazać wszystkim
najbliższym i już teraz zarezerwować czas na to wielkie wydarzenie duchowe dla całej
naszej parafii i społeczności. W naszym modlitwach także prośmy o dobre owoce
Nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą Częstochowską. Czas Nawiedzenia jest
dla naszej parafii uroczystością, dlatego prosimy, aby kto może powstrzymał się w
tym dniu od prac niekoniecznych – potraktujmy ten czas jak „świąteczną niedzielę”.
Prosimy także, aby przyozdobić nasze domostwa, a także ogrodzenia. Z racji
uroczystości w dniu 1 grudnia, w piątek na terenie naszej parafii nie będzie
obowiązywała wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

SPOTKANIA W SPRAWIE PEREGRYNACJI
W piątek 17 listopada na g. 1630 panie katechetki i pan organista zapraszają na
spotkanie dzieci, szczególnie z klas czwartych, które pragną zaangażować się w
czasie Nawiedzenia w śpiewy, procesję wprowadzenia Obrazu Matki Bożej do
kościoła. We wtorek 21 listopada po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy
osoby, które zaangażowały się w przygotowania do Peregrynacji Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na spotkanie w sprawie podsumowania przygotowań.
PIELGRZYMKA DO TORUNIA
Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Torunia, która
odbędzie się w sobotę 2 grudnia b.r. Wyjazd z przed kościoła o g. 500;koszt 75 zł.
Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów pod nr. tel. 507-541-633.

Niedziela, 12.11. XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
+Jana Osik (4 rocznica)
00
10
+Henrykę Kruszyńską
00
12
+Dariusza
00
17
++Krystynę (10 rocznica) i Stanisława Piekut
00
19
+Aleksandra Otto (12 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Poniedziałek, 13.11. WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA,
IZAAKA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI
700
+Aleksandra Otto (13 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
+Andrzeja Tryca (od rodziny Adama i Marzeny Mazurków)
Wtorek, 14.11.
700
+Jana Gołosowskiego
00
18
+Aleksandra Otto (14 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Środa, 15.11.
700
+Aleksandra Otto (15 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Romana Ludwiniaka; +Andrzeja Tryca; +Jadwigę Czabańską; +Zofię
Szczurkiewicz; +Henryka Kuśmierowskiego (30 dzień po pogrzebie); ++Mariana
Jackowicza (29 rocznica), Józia, Helenę i Eugeniusza Wieczorków, zm. z r.
Wieczorków i Jackiewiczów; ++Antoniego (34 rocznica), Zofię Więcek i ich dzieci
Janinę, Czesława Rzepińskich, Antoninę, Kazimierza Gałązka; Dziękczynno –
błagalna w 1 rocznicę urodzin Szymona, o Boże błogosławieństwo, wszelkie
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla niego i jego rodziców;
Czwartek, 16.11. ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA
PARAFIALNEGO;
WSPOMNIENIE
NMP
OSTROBRAMSKIEJ,
MATKI
MIŁOSIERDZIA
700
1800
+Aleksandra Otto (16 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin Karola Pieńkowskiego, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla niego
Piątek, 17.11. WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY
700
+Aleksandra Otto (17 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Romana Ludwiniaka; +Andrzeja Tryca; +Zofię Szczurkiewicz;
+Henryka Kuśmierowskiego; ++Celinę, Edmunda Banaszek, Zofię, Ryszarda Mróz,
Zofię Olędzką, Ewę Tor; ++Zofię, Jana Szczęsnych, Hannę i Henryka Skorupów;
Sobota, 18.11. WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I
MĘCZENNICY
700
+Aleksandra Otto (18 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
+Józefa Gadomskiego, o życie wieczne dla niego
Niedziela, 19.11. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
++Bernarda, Władysława, Józefę Kwiatkowskich, Walentego i Zofię Różkowskich
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
Dziękczynno – błagalna w 7 rocznicę urodzin Kacpra, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla niego
00
17
++Edmunda Rudnickiego (1 rocznica), Janinę i Stanisława Rudnickich, Zofię, Jana,
Stanisława Smoderków
00
19
+Aleksandra Otto (19 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)

