
 

 

Ogłoszenia duszp. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 22.11.2020 
  

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie                  

w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie 

pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli 

jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Królowanie 

Chrystusa objawia się w Jego władzy. Władzy sądu. W  czasie którego 

jednemu powie: pójdź błogosławiony a drugiemu idź precz przeklęty. 

Bowiem wiara bez uczynków jest martwa. Jednak doświadczamy słabej 

woli, zwykłego lenistwa, uprzedzeń i innych reakcji osobistych, które nas 

blokują aby czynić dobro, które jest drogą do Chrystusowego królestwa. 

Dlatego potrzeba nam osobistych relacji z Chrystusem Królem, aby od 

Niego przyjąć wrażliwość spojrzenia, otwartość dłoni, moc do działania. 

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. 
 
Zapraszam na codzienną Adorację N. S. od godz. 1600. Doświadczamy jak 

dramatyczne są te czasy, nie tylko w wymiarze pandemii, ale przede 

wszystkim w odrzuceniu Bożej miłości. Pamiętajmy, że w trakcie adoracji 

posługujemy w konfesjonale. Proszę starajmy się duchowo przeżyć ten 

wyjątkowy i zarazem trudny czas. Trwajmy na modlitwie!!!  

W najbliższą niedzielę po mszy św. o godz. 1600 co miesięczne Uwielbienie                        

i modlitwa uzdrowienia. 

Stosujmy się do rozporządzeń organów państwowych z 7 listopada które 

określiły liczbę uczestników zgromadzeń 1 os./15 m2. W naszym kościele 

może uczestniczyć w nabożeństwach - 64 osoby. Proszę pamiętajmy                 

o maseczkach i dystansie.  

Bóg zapłać VI gr. z Lekomina i Widokowej za troskę o kościół i ofiarę 240 

zł. W sobotę zapraszam I gr. Rodzin   z Zachełmia. Bóg zapłać za Waszą 

ofiarność na tacę i konto parafialne. Pamiętajmy o koniecznej ofiarności na 

utrzymanie kościoła i obowiązku sumienia.   

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę, piątek od 1500 - 1600.   
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Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  Mt 25, 31-46 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej 

chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym 

chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi 

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 u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 

przygotowane dla was 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? Albo 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?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście” .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, tego i Mnie 

nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». 

Oto słowo Pańskie. 
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Proszę sprawdźcie ważność rezerwacji miejsc pochówku Waszych bliskich 

zmarłych. Przypominam, że według prawa o cmentarzach po 20 latach 

należy przedłużyć rezerwację, jej brak skutkuje likwidacją grobu. 

W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła + Kazimiera Białek. 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 23 - 29/11/2020 
 

23/11/2020 Poniedziałek 

17:00 1 + Jana w 11 rocz. śm. Ireny Stefana Bernatek. 

          2 + Janiny Michalskiej. 

24/11/2020 Wtorek 

17:00 1. + Stanisławy Górzyńskiej int. sąsiadów Orzechowskich. 

          2. + Marianny Mazur z int. sąsiadów z ul. Turystycznej. 

25/11/2020 Środa 

17:00 1. W int. Parafian o łaskę wiary i ochronę przed pandemią za przyczyną 

        M.B.N.P. 

2. O Boże błog. i moc Ducha Świetego dla kapłanów ks. Andrzeja  

    i ks. Marka int. Sióstr Róż. ze Ścięgien. 

W int. Wspólnoty Odnowy w D.Ś. o odwagę ewangelizacji i posłuszeństwo 
Duchowi Świętemu. 

O Boże błog. moc Ducha Świętego, dar zdrowia i opiekę M.B.N.P dla Anny i jej 

rodziny. 

W int. Cecylii Januchta z racji imienin o Boże błog. opiekę M.B.N.P i dar zdrowia 

int. córek z rodz. 

W int. rodz. z VI gr. sprzątającej z Lekomina i Widokowej o Boże błog.  

i opiekę Matki Bożej. 

+ Mariana Gosek int. sąsiada Jończyk. 

+ Antoniego Heleny Nowakowskich. 

+ Elżbiety Wiktór int. męża Dariusza, synów, córki i wnucząt. 

+ Henryka Adamiec od siostry z rodz. 

+ Janiny Zofii Gębskiej z int. Jana Adamiec z żoną i Andrzeja Adamiec  

   z rodz. 

+ Ireneusza Maruszak w 30 dniu od pogrzebu. 

+ Beaty Staniszewskiej int. mamy z rodz. 

+ Mirosławy Szcześniak w 30 dniu od pogrzebu. 

+ Katarzyny Borowiec int. wnuka Grzegorza z żoną. 

+ Janiny Janik w 16 rocz. śm. int. córki z rodz. 

+ Zenona Parkita  int. koleżanek i kolegów z pracy syna Mariusza,  

   PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko. 

+ Stanisławy Korus int. córki Anny z mężem Jerzym. 

+ Haliny Sęk int. męża. 

+ Edwarda Kołda int. siostry Ireny. 

+ Romana Szydłowskiego int. rodz. Wawszczaków. 

+ Kazimiery Gądeckiej, Mariana Stefana Mieczysława Adamiec, Tomasza 

   Gosek. 

+ Kazimiery Białek int. syna Czesława z rodz. 

26/11/2020 Czwartek 

17:00 1. + Stanisławy Garyckiej w 2 rocz. śm. 

          2. + Henryka Adamiec int. chrześnicy z rodz. 

27/11/2020 Piątek 

17:00 1. O Boże błog. opiekę M. Najświętszej i światło Ducha Świętego dla 

              Damiana z racji 28 rocz. ur. 

          2. + Katarzyny Borowiec int. syna Stanisława i synowej Marii. 

28/11/2020 Sobota 

08:00 1. O Boże błog. opiekę M. Bożej i dary Ducha Świętego dla Pauliny  

              z racji ur. 

          2. Dziękczynna za dar życia Agaty z prośbą o Boże błog. moc Ducha Św. 

29/11/2020 I Niedziela Adwentu 

08:00 + Elżbiety Grochowskiej - Górzyńskiej. 

10:00 + Zygmunta Januchta z racji 2 rocz. śm. 

12:00 O Boże błog. moc Ducha Świętego, dar zdrowia i opiekę M. Bożej dla 

           ks. Proboszcza z racji imienin int. Margaretek. 

16:00 + zm. z rodz. Domańskich i Pawłowskich. 


