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(św. Cecylia, patronka Muzyki Kościelnej)

33 NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A 19 XI 2017 R. NR 357
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
(Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31)
Poemat o dzielnej niewieście
Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej
ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego
życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej
palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z
owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny. Oto słowo Boże.
PSALM 128
Błogosławiony, kto się boi Pana.
DRUGIE CZYTANIE
(1Tes 5, 1-6)
Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie,
że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: "Pokój
i bezpieczeństwo", tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na
brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień
miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości

i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale
czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Oto słowo Boże.
ALLELUJA
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. / Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.
EWANGELIA
(Mt 25, 14-30)
Przypowieść o talentach
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: « Pewien człowiek, który mając się
udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć
talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć.
Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który
otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po
dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas
przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie,
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan:
"Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię
postawię: wejdź do radości twego pana". Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa
talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty
zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu
rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana". Przyszedł i ten,
który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy:
chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc,
poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność". Odrzekł mu pan
jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać
tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja
po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten
talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie
dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A
sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności; tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów". Oto słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata. W tym dniu także rozpoczniemy nasze Rekolekcje
Peregrynacyjne, które poprowadzą oo. Redemptoryści.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W LISTOPADZIE

W dzisiejszą niedzielę 19 listopada po Mszy Świętej o g. 1700 zapraszamy na
spotkanie formacyjne młodzież z młodszej grupy (pierwszy rok przygotowań).

ZBIÓRKA NA REMONT

W dzisiejszą niedzielę, trzecią w miesiącu, Rada Parafialna zbiera przed
kościołem fundusze na fundusz remontowy.
TACA NA SEMINARIUM DUCHOWNE
W dzisiejszą niedzielę taca jest przeznaczona na Seminarium Duchowne naszej
diecezji.
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 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 obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
SPOTKANIE W SPRAWIE PEREGRYNACJI
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. 5 00;koszt 75 zł.
Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów pod nr. tel. 507-541-633.
ZBIÓRKA KRWI DLA ZUZI
Zuzia Majszczyk ma 4 lata i jest uczennicą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Brzezinach, jest chora na białaczkę. Dziewczynka potrzebuje krwi do transfuzji.
Każda osoba, która może oddać krew proszona jest o wskazanie Zuzi ze Szpitala
Onkologicznego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63, jako biorcy. Grupa krwi
nie ma znaczenia, zostanie ona wymieniona na właściwą. Zbiórka krwi odbędzie
się w sobotę 9 grudnia w godz.: 900-1300 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Brzezinach, Brzeziny 3.

Niedziela, 19.11. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
++Bernarda, Władysława, Józefę Kwiatkowskich, Walentego i Zofię Różkowskich
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
1200 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)
Poniedziałek, 20.11. WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO,
KAPŁANA
700
+Aleksandra Otto (20 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
+Józefa Gołosowskiego
Wtorek, 21.11. WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
700
+Józefa Gołosowskiego (intencja od koleżanek z pracy córki)
00
18
+Aleksandra Otto (21 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Środa, 22.11. WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY
700
+Aleksandra Otto (22 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
7
+Jana Jaszczuka (22 rocznica)
00
18
NOWENNA: +Romana Ludwiniaka; +Andrzeja Tryca; +Zofię Szczurkiewicz;
+Henryka Kuśmierowskiego; ++Brabrę Krawczyk (20 rocznica), Rafała Zwonika,
Danutę i Marka Bocheńskich, Zofię i Zygmunta Andrzejkiewicz; ++Mariannę,
Michała i dziadków Boguckich, rodziców Bakuła, Mieczysława, Leona Bakuła, Józefę
Grabowską, Zygmunta, Józefa i rodziców Siwek, Weronikę, Michała z rodziny Całów,
Zbigniewa Kloch, Kazimierza Sławińskiego, Kazimierza Szaniawskiego;
Czwartek, 23.11.
700
+Aleksandra Otto (23 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
++Halinę i Edmunda Śledź
Piątek, 24.11. WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG
– LAC, KAPŁANA I TOWARZYSZY
700
+Aleksandra Otto (24 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Zofię Szczurkiewicz; +Henryka Kuśmierowskiego; ++Helenę
Makos (16 rocznica), zm. z r. Makosów i Szczęsnych; ++Władysława (19
rocznica), Kamila Rogalów, Helenę i Jana Dróżdż;
Sobota, 25.11.
700
+Andrzeja Dworakowskiego
00
18
+Aleksandra Otto (25 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
+Wojciecha Bujalskiego (3 rocznica)
Niedziela, 26.11. XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
700
+Aleksandra Otto (25 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
ZA PARAFIAN
00
12
++Grażynę Michalską (9 rocznica), Władysława, Władysławę, Wiktora
Szczurkiewiczów
00
17
++Scholastykę (10 miesiąc), Władysława (13 miesiąc) Wiącek
00
19
+Bernarda Kwiatkowskiego (3 rocznica)

