
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 20.11.2022 

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest 

Król żydowski». Król, którego królowanie nie jest z tego świata. Posiadający 

władzę – wszechmogący a dobrowolnie idzie na krzyż, aby królować             

z krzyża. Bowiem Jezusowe królować to służyć sobie wzajemnie. 

W następną niedzielę rozpoczniemy czas Adwentu. III Niedzielą 11.12 

rozpoczniemy rekolekcje adwentowe. Spowiedź adwentowa będzie 13.12. 

Msza św. Roratnia będzie sprawowana o godz. 7 rano, a popołudniowa         

o godz. 17.00. Zachęcamy, już dzisiaj, aby podjąć osobisty trud, aby być       

z synem, córką, wnuczką lub wnukiem na porannych Roratach. Będzie to dla 

nich mocne przeżycie wiary. Zarazem konkretnie wymadlane Boże 

błogosławieństwo dla całej rodziny. 

 

Bóg zapłać za Waszą ofiarność – zebraliśmy na pomoc Ukrainie 4102 zł. 

Informowaliśmy O. Jerzego Zielińskiego z Dniepro o możliwości zakupu 

przez nas agregatu prądotwórczego, bardzo dziękuje Parafianom. Jest prośba 

jeszcze o żywność i nowe ubrania, w następna niedzielę zamieścimy na 

stronie parafii wykaz artykułów. Bóg zapłać również za tacę inwestycyjną. 

 

W najbliższą środę o godz. 17.00 spotkanie wszystkich kandydatów do 

bierzmowania w Domu Parafialnym. 
 

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku                            

od 1600 z możliwością spowiedzi.  

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodz. VI gr. gr. z Gruszki i ofiarę 200 zł. na 

potrzeby kościoła. W sobotę po mszy św. porannej zapraszamy VII - ostatnią 

gr.  z Gruszki. 
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Łk 23, 35-43   Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu 

szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest 

Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili 

do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, 

wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim               

i hebrajskim: «To jest Król żydowski». 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie 

jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: 

«Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – 

sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 

złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa». 

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną      

w raju». 

Oto słowo Pańskie. 
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W zakrystii są świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom ofiara za 

świecę, równowartością jednego obiadu dla dziecka minimum 12 zł, ważny 

jest wymiar daru serca, niż ceny. Cel akcji jest niezmienny - wsparcie dzieci 

z rodzin ubogich poprzez dożywianie, pomoc w nauce, organizację 

wypoczynku letniego. 

Kancelaria parafialna czynna poniedziałek, środę i piątek od 1500 – 1630. 

Zbiórka ministrantów w sobotę w kościele o godz. 1100. 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła + Mieczysława Paryska z Jaworzy. 

Polecajmy Ją i naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu. 

INTENCJE MSZY ŚW. 21 - 27/11/2022 

 

21/11/2022 Poniedziałek 

17:00 

W int. ks. Janusza z racji im. o Boże błog. moc Ducha Świętego od Ap. 

Margaretka. 

 

22/11/2022 Wtorek 

17:00 

1. + Jana (13 rocz. śm.) Ireny Mieczysława Jabłońskich, Stefana 

Mieczysławy Bernatek. 

2. W int. posługujących w diakonii muzycznej Odnowy w Duchu Świętym i 

ich rodz. (poza parafią). 

 

23/11/2022 Środa 

17:00 

W int. Parafian o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej. 

O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla VI gr. z Gruszki i ich rodz. troszcz. się   

o kościół. 

+ Włodzimierza Garyckiego w 2 rocz. śm. int. żony z dziećmi i rodz. 

+ Janiny Jędryka int. Małych Chrustów. 

+ Janiny Knez int. Kamili i Klaudii z rodz. 

+ Heleny Antoniego Nowakowskich, Berty Edwarda Leszka Janik. 

+ Genowefy Jończyk int. Józefy Janoszek z Tumlina. 

+ Heleny Mazur int. mieszk. Chrustów. 

+ Janiny Rzońca od uczest. pogrzebu. 

+ Jadwigi Białek int. mieszk. Ścięgien. 

+ Jarosława Szwagierczaka - int. Czesławy Moćko. 

+ Mieczysławy Paryska – int. koleżanek i kolegów z pracy córki Haliny 

 

24/11/2022 Czwartek 

17:00 

+ Janiny Jędryka int. KGW "Florianki". 

 

25/11/2022 Piątek 

17:00 

1. + Janiny Jędryka int. Rady Parafialnej. 

2. + Genowefy Jończyk int. syna Dariusza z żoną. 

 

26/11/2022 Sobota 

08:00 

1. Dziękcz. w 30 rocz. ur. Damiana z prośbą o Boże błog. opiekę Matki 

Najświętszej dary Ducha Św. i zdrowia int. Rodziców i rodzeństwa. 

2. + Janiny i Zygmunta Jędryka int. rodz. Gębskich i Żaków. 

 

27/11/2022 I Niedziela Adwentu 

08:00 + Zygmunta Januchta w 4 rocz. śm. 

10:00 + Elżbiety Grochowskiej Górzyńskiej. 

12:00 + Tomasza Jana Borek, Władysława Żołądek. 

16:00 rez. Jadwiga Garycka. 

 


