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34 NIEDZIELA ZWYKŁA, UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
ROK A 26 XI 2017 R. NR 358
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
(Ez 34, 11-12. 15-17)
Chrystus zna swoje owce
Z Księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg: "Oto ja sam będę szukał moich
owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy
gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i
uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja
sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko, mówi Pan Bóg.
Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą
umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie". Do was zaś, owce
moje, to mówi Pan Bóg: "Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły". Oto
słowo Boże.
PSALM 23
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

DRUGIE CZYTANIE
(1 Kor 15, 20-26. 28)
Królestwo Boże.

Z Pierwszego listu św. Pawła Ap. do Koryntian. Bracia: Chrystus zmartwychwstał
jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła
śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy
umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej
kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego
przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy
pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż
położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana
śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany
Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Oto
słowo Boże.
ALLELUJA
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; / błogosławione Jego króle-stwo,
które nadchodzi.
EWANGELIA
(Mt 25, 31-46)
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości
Z Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy Syn
Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na
swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli
jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a
kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
«Pójdźcie, błogosławieni Ojca moje-go, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane
wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a
daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy
Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy
Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i
przyszliśmy do Ciebie?» Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili». Wtedy
odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci w ogień
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem
nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie».
Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?»
Wtedy odpowie im: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na mękę wieczną,
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego". Oto słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA
NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje przygotowujące nas do Nawiedzenia
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które będą trwały od niedzieli do środy. Czas
Nawiedzenia, który rozpoczniemy od czwartkowego wieczoru i będzie trwał do piątkowego
wieczoru 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, (piątek) na terenie naszej parafii nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
I PIĄTEK, SOBOTA I NIEDZIELA
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek, sobota i niedziela miesiąca. W pierwszy piątek
przypada czas Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tego dnia nie będzie
Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji, a także spowiedzi świętej
pierwszopiątkowej. W pierwszą sobotę, Msza św. o godz. 800 o Matce Bożej, wystawienie
Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Litania do NMP i adoracja do godz. 10 00. W niedzielę
procesja eucharystyczna w kościele po Mszy Św. o godz. 1000.
ADWENT
W przyszłą niedzielę, 3 grudnia rozpoczynamy Okres Adwentu i Nowy Rok Kościelny i
Liturgiczny. Od I niedzieli Adwentu w kruchcie kościoła oraz przy zakrystii będzie można
zaopatrzyć się w poświęcone opłatki na stół wigilijny. Składamy serdeczne Bóg zapłać za
ofiary złożone przy tej okazji. U ministrantów będzie można zaopatrzyć się w przygotowane
przez nich sianko na stół wigilijny, ofiary, które złożymy przy tej okazji będą przeznaczone
na wsparcie Funduszu Ministranckiego, a u młodzieży z Oazy można nabyć kartki
świąteczne, dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dofinansowanie ich funduszu.
OGŁOSZENIE CARITAS
Tradycyjnie wraz z I Niedzielą Adwentu, rozpocznie się inauguracja ogólnopolskiej
kampanii Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej
zaprasza do włączenia się w to dzieło poprzez nabywanie świec, które zapłoną na polskich
stołach. Dzięki funduszom zebranym podczas świątecznej akcji możliwe będzie
funkcjonowanie czterdziestu placówek na terenie Diecezji. W naszej parafii świece będą
rozprowadzane przez Parafialny Zespół Caritas, od I niedzieli Adwentu.
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

W dzisiejszą niedzielę, po Mszy Świętej o g. 1200 zapraszamy na spotkanie z paniami katechetkami dzieci,
które chcą wziąć udział w Kolędnikach Misyjnych.
ZBIÓRKA NA REMONT

W ubiegłą niedzielę, trzecią w miesiącu, Rada Parafialna zebrała na fundusz remontowy 5893 zł.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Była to ostatnia zbiórka. Nowe zbiórki
rozpoczniemy, gdy będą przeprowadzane większe inwestycje w parafii.
Niedziela, 26.11. XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA (REKOLEKCJE PEREGRYNACYJNE)
700
+Aleksandra Otto (26 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1000
ZA PARAFIAN
00
12
++Grażynę Michalską (9 rocznica), Stanisława, Jadwigę, Wiktora, Zofię Szczurkiewicz
00
17
++Scholastykę (10 miesiąc po śmierci), Władysława (1 rocznica) Wiącek
00
19
+Bernarda Kwiatkowskiego (3 rocznica)
00
21
APEL JASNOGÓRSKI

Poniedziałek, 27.11. (REKOLEKCJE PEREGRYNACYJNE)
700
+Aleksandra Otto (27 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
1800
++Jana (5 rocznica) i Irenę Wojewódzkich
00
21
APEL JASNOGÓRSKI
Wtorek, 28.11. (REKOLEKCJE PEREGRYNACYJNE)
700
+Aleksandra Otto (28 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
1800
+Zdzisława Świderskiego (intencja imieninowa)
00
18
++Mariannę, Władysława, Henryka, Katarzynę, Jana Karwowskich, Mariana Gańko
00
21
APEL JASNOGÓRSKI
Środa, 29.11. WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY (REKOLEKCJE
PEREGRYNACYJNE)
700
+Aleksandra Otto (29 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
1800
NOWENNA: +Henryka Kuśmierowskiego; +Zofię Szczurkiewicz; +Karola Świtkowskiego
(30 dzień po pogrzebie); +Zdzisława Kurlenko (intencja imieninowa); ++Andrzeja Szmit i
jego rodziców, Janinę, Juliana Szmit (34 rocznia); +Andrzeja Tryca (od rodziny z Lublina);
++Janinę, Franciszka, Andrzeja Kania; ++Stefanię, Stanisława, Jana Jankowskich; ++Irenę (6
rocznica), Witolda (20 rocznica) Dudek;
00
21
APEL JASNOGÓRSKI
Czwartek, 30.11. ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
PIERWSZY DZIEŃ NAWIEDZENIA NASZEJ PARAFII PRZEZ KOPIĘ CUDOWNEGO
OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
700
+Aleksandra Otto (30 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800
NABOŻEŃSTWO OCZEKIWANIA; POWITANIE OBRAZU MATKI BOŻEJ; MSZA
ŚWIĘTA POWITANIA OBRAZU MATKI BOŻEJ
00
21
APEL JASNOGÓRSKI
Piątek, 1.12. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
DRUGI DZIEŃ NAWIEDZENIA NASZEJ PARAFII PRZEZ KOPIĘ CUDOWNEGO
OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
00
0
MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI POWOŁAŃ
00
8
MSZA ŚWIĘTA Z KAZNIEM DLA WSZYSTKICH;
+Eugenię Barżykowską (1 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
MSZA ŚWIĘTA DLA CHORYCH; SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
1200
MSZA ŚWIĘTA DLA DZIECI ORAZ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI
00
17
MSZA ŚWIĘTA POŻEGNANIA OBRAZU MATKI BOŻEJ
Sobota, 2.12. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
700
+Andrzeja Juśkiewicza (2 rocznica)
00
8
+Henryka Malinowskiego
00
18
+Eugenię Barżykowską (2 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Niedziela, 3.12. I NIEDZIELA ADWENTU – I NIEDZIELA MIESIĄCA
700
+Eugenię Barżykowską (3 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
Dziękczynno – błagalna w 8 rocznicę urodzin Magdaleny, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla niej i jej siostry Mai
00
17
+Stanisława Kaima (1 rocznica)
00
19
+Tomasza Pastuszaka (3 rocznica)

