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«Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby 

dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». 

Wobec tego co się dzieje w świecie, Bóg jest jedyną prawdą, która może 

człowieka wyzwolić od pokusy panowania nad drugim, fałszywym 

królowaniem. Mówi Jezus, że przychodzi na świat aby dać świadectwo 

prawdzie, prawdzie która oddaje swoje życie. Prawdzie, które nigdy nie 

wykorzysta drugiego ale w miłości służy. Według Niego, królować to służyć. 

Jesteśmy bacznymi obserwatorami tego co dzieje się w naszej Ojczyźnie i na 

świecie. Od 22 XI do 30 XI będziemy modlić się Nowenną do św. Andrzeja 

Boboli. Modlimy się przez wstawiennictwo Królowej Polski oraz świętego 

Andrzeja Boboli. Razem prośmy Boga o szczególną ochronę naszej ojczyzny. 

Msza Święta z Komunią wynagradzającą za Polskę – o Boże Błogosławieństwo 

i Bożą ochronę dla naszej Ojczyzny! Kończymy 30 listopada zwierzeniem 

Polski modlitwą: Pod Twoją obronę … Klękamy na kolana i prosimy Boga aby 

zmiłował się nad nami! 
 
Dzisiaj prowadzimy zbiórkę do puszek w ramach Dnia Solidarności                                 

z Kościołem Prześladowanym – Solidarni z Libanem. 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi od poniedziałku  

do piątku od godz. 1600. 
 
Od następnej Niedzieli rozpoczynamy czas Adwentu, proszę aby ten czas był 

dla nas wyjątkowy w modlitwie i wyrzeczeniach, szczególnie w obliczu 

zagrożenia ze Wschodu, trudnej sytuacji epidemicznej i ekonomicznej. Przed 

sumą o godz. 1130 będziemy śpiewać godzinki do NMP. Będą do nabycia opłatki 

i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom z przeznaczeniem na pomoc. 
 
Bóg zapłać III gr. Rodzin ze Ścięgien za troskę o kościół i ofiarę 240 zł. Msza 

św. w int. tych Rodzin w środę za przyczyną Matki BNP. W sobotę zapraszam 

kolejne dziesięć rodzin.  
 
Klub Wolna Strefa w Zagnańsku zaprasza dzieci i młodzież od poniedziałku do 

piątku w godzinach 13-19 do aktywnego, twórczego i kreatywnego 

spędzania wolnego czasu z wychowawcami oraz na zajęcia z obszaru nauk 

humanistycznych i ścisłych z nauczycielami oraz zajęcia teatralne. 
 
KOMUNIKATY. 
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J 18, 33b-37 

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»  

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci                      

o Mnie?» 

 

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi 

Ciebie. Co uczyniłeś?» 

 

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo 

moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. 

Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». 

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» 

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to 

przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, 

słucha mojego głosu». 

Oto słowo Pańskie. 
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           INTENCJE MSZY ŚW. 22 - 28/11/2021 

 

 

22/11/2021 Poniedziałek 

17:00 + Kazimierza Sot int. brata Janusza. 

 

23/11/2021 Wtorek 

17:00 + Jana w 12 rocz. śm. Ireny Jabłońskich, Stefana Mieczysława 

               Bernatek. 

 

24/11/2021 Środa 

17:00 1. W intencji Parafian  

2. O Boże błog. i opiekę M. Bożej dla III gr. Rodzin ze Ścięgien 

    troszczących się o kościół. 

+ Rafała Tkacz int. brata Jacka z rodz. 

+ Janiny Starz int. wnuczki Kasi z mężem i dziećmi. 

+ Sylwestra Makuch int. Marcina Marka Sylwestra Liwocha z rodz. 

+ Mirosławy Piwko int. mieszk. Belna. 

+ Włodzimierza w 1 rocz. śm. Garyckiego int. żony z rodz. 

+ Kazimierza Sot int. siostry Zofii z rodz. 

+ Heleny Marcisz int. sąsiadów. 

+ Barbary Wiech int. Janusza Karcz z rodz. 

+ Heleny Antoniego Nowakowskch. 

+ Berty Krystyny Antoniego Janik. 

+ Mieczysława Rzędowskiego int. syna Rafała z rodz. 

+ Janiny Michalskiej w 30 rocz. śm. Juliana i zm. z rodz. Wojtaś Majewskich  

   i Michalskich. 

+ Marianny Adamczyk int. rodz. Wawszczak i Barucha. 

+ Marianny Chłopek int. brata Mieczysława. 

+ Stefanii Kazimierza Stanisława Ryszarda Michta. 

 

 

 

25/11/2021 Czwartek 

17:00 

1. + Kazimierza Sot int. Justyny i Sebastiana z rodz. 

2. + Czesława Adamiec int. bratanicy Justyny Miśkiewicz z rodz. 

 

26/11/2021 Piątek 

17:00 

1. O Boże błog. światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najśw. dla 

Damiana z racji 29 rocz. ur. z int. rodziców. 

2. + Stanisławy Garyckiej w 31 rocz. śm. 

 

27/11/2021 Sobota 

08:00 

1. + Zygmunta Januchty. 

2. + Kazimierza Sot int. Teodory Saletra. 

 

28/11/2021 I Niedziela Adwentu 

08:00 + Anieli Kurek int. brata Mariana. 

10:00 rez. P. Górzyńscy. 

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

ks. Proboszcza z racji imienin z int. Apost. Margaretka. 

16:00  + Tomasza w 3 rocz. śm. Jana Borek, Władysława Żołądek. 
 


