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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.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B 18 XI 2018 R. NR 400
PIERWSZE CZYTANIE
(Dz 12, 1 - 3) Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych
W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu.
Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej.
W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu
zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku
wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu
sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze. Oto słowo Boże.

PSALM 16
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

DRUGIE CZYTANIE
(Hbr 10, 11 – 14. 18) Skuteczność ofiary Chrystusa
Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy
składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie,
złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko,
«aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną bowiem ofiarą
udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już
więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

EWANGELIA
(Mk 13, 24 - 32) Sąd Ostateczny
Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i
księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką
mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron
świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. A od figowca uczcie się przez podobieństwo.
Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę,
powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia
przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec». Oto słowo Pańskie.

JAKI DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO CHRZTU?
Zanim dziecko zostanie ochrzczone, najpierw rodzice lub jedno z rodziców powinno przyjść
do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania i zapisać dziecko do chrztu. Przy
zgłoszeniu duszpasterz spisze akt chrztu na podstawie danych zawartych w odpisie metryki
urodzenia z Urzędu stanu Cywilnego. Imiona dziecka należy spisać w brzmieniu i
kolejności, jak w tym dokumencie, choćby nie były to imiona świętych i błogosławionych
Kościoła. Rodzice i chrzestni składają podpisy w księgach tuż przed chrztem. Wskazane jest,
aby rodzicom i chrzestnym podczas zgłoszenia dziecka do chrztu wręczyć karteczki do
spowiedzi na katechezę przygotowawczą. Rodzice dziecka winni przedłożyć świadectwo
ślubu kościelnego. Duszpasterz powinien żądać od rodziców chrzestnych, których nie zna,
odpowiedniego świadectwa wiary i moralności z parafii, w której mieszkają. Jeśli dziecko
jest z innej parafii rodzice powinni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie
sakramentu chrztu świętego poza swoją parafią. Jeśli rodzice dziecka poprzestają na
małżeństwie cywilnym, duszpasterz powinien starać się o doprowadzenie ich do zawarcia
małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W przypadku wyraźnej odmowy,
należy żądać na piśmie oświadczenia rodziców dziecka i rodziców chrzestnych, że
zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również wypadku, gdy rodzice
żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego
oświadczenia. Proboszczowie powinni dokładnie i bezzwłocznie zapisać w księdze chrztów
imiona ochrzczonych dzieci, szafarza sakramentu, rodziców dziecka i chrzestnych oraz
miejsce i datę udzielenia sakramentu chrztu świętego.
MODLITWA ZANURZENIA WE KRWII CHRYSTUSA
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest
darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie
osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich
się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam
w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę
załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby
Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie,
oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi
się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi
Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu
przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi,

zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
Amen.
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i
zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Modlitwa do NMP po Mszy Świętej
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i
władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby
ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.
Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

OGŁOSZENIA
1 W dzisiejszą niedzielę, 18 listopada na Sali Teatralnej odbędzie się spotkanie formacyjne
dla kandydatów do Sakrament Bierzmowania: klasy VIII SP o g. 1500; klasy III Gimnazjum
o g. 1615

2 Dziś ofiary na tacę przeznaczone są na Seminarium Duchowne naszej Diecezji.
3 We wtorek, 20 listopada przypada Dzień Dziękczynienia za Nawiedzenie naszej parafii
przez Cudowny Obraz NMP Częstochowskiej. Plan dziękczynienia przedstawia się
następująco: 1800 – Msza Święta Dziękczynna, po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego
Sakramentu, Różaniec Święty i Adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 2100, którą
zakończymy Apelem Jasnogórskim.

4 W piątek 23 listopada, po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na kolejną Katechezę dla
Dorosłych.

5

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela Roku Kościelnego. O g. 9 30 będzie wystawienie
Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt
Poświęcenia Chrystusowi Królowi. Tego dnia udziela się odpustu zupełnego wiernym,
którzy publicznie odmówią ten Akt Poświęcenia. Pozostałe warunki odpustu to: bycie w
stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i
wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

6 W okresie od 18 XI do 16 XII Caritas naszej diecezji

i PZC organizują zbiórkę artykułów
higienicznych i środków czystości. Zakupione artykuły wkładamy w specjalne do tego celu
przygotowane torby zwane TORBAMI PEŁNYMI MIŁOŚCI .Torby będą rozprowadzane
po dziś po każdej Mszy Świętej. Otrzymana torba jest tylko symbolem, i niezależnie czy ją
otrzymamy czy nie, zróbmy zakupy środków czystości takich jak: proszek do prania, pasta
do zębów, płyn do kąpieli, chusteczki higieniczne czy pampersy. Zakupione artykuły
higieniczne i środki czystości składamy w zakrystii przy sklepiku, po Mszach Świętych
wieczornych do 16 XII. Zebrane artykuły przekażemy osobom najbardziej potrzebującym w
naszej parafii. Zachęcamy naszych parafian do wzięcia udziału w tej akcji, niech zbiórka
cieszy się zrozumieniem Darczyńców i radością Obdarowanych.

Niedziela, 18.11. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
700
W INTENCJI PARAFIAN
00
10
Dziękczynno – błagalna w 35 rocznicę ślubu Haliny i Adama, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski dla nich i dla córek z rodzinami
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
++Jana (8 rocznica), Mariannę, Sławomira Myśliwiec, Ewelinę Nida
00
18
+Zdzisława Lechowskiego (18 Msza Święta Gregoriańska)
Poniedziałek, 19.11.
700
+Zdzisława Lechowskiego (19 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
Rez. p. Rudnicka
Wtorek, 20.11. WSPOMNIENIE, ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, KAPŁANA;
DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA ZA NAWIEDZENIE NASZEJ PARAFII PRZEZ
OBRAZ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
700
+Józefa Zając (intencja od chrześnicy)
1800 +Zdzisława Lechowskiego (20 Msza Święta Gregoriańska)
Środa, 21.11. WSPOMNIENIE, OFIAROWANIE NMP
700
+Zdzisława Lechowskiego (21 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: +Lenę Woźnicką; +Halinę Kałuska; +Józefa Zając; +Stanisława
Bączyńskiego (30 dzień po pogrzebie); ++Wojciecha Bujalskiego, Włodzimierza
Szczepanika;
Czwartek, 22.11. WSPOMNIENIE, ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY
700
+Zdzisława Lechowskiego (22 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
O nawrócenie Julii i o wypełnienie przez nią woli Bożej
00
18
Rez. p. Mironiuk
Piątek, 23.11.
700
+Zdzisława Lechowskiego (23 Msza Święta Gregoriańska)
1800 NOWENNA: Dziękczynno – błagalna w 8 rocznicę urodzin Kacpra, o Boże
błogosławieństwo dla niego; +Lenę Woźnicką;
+Józefa Zając; +Annę
Kowalczyk (30 dzień po pogrzebie); +Teresę Gołębiewską; ++Helenę Makos (18
rocznica), zm. z r. Szczęsnych i Makosów;
Sobota, 24.11. WSPOMNIENIE, ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA
DUNG – LAC, KAPŁANA, I TOWARZYSZY
700
+Zdzisława Lechowskiego (24 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
Rez. p. Śledź
Niedziela, 25.11. XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA,UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
700
+Zdzisława Lechowskiego (25 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
++Bernarda, Władysława, Józefa Kwiatkowskich, Waleriana, Zofię
Ruszkowskich
00
12
Dziękczynno – błagalna w 9 rocznicę urodzin Magdaleny, o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski dla niej, jej siostry Mai i całej rodziny
00
18
Rez. p. Jankowska

