
 

Intencje  Mszalne  

 
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA  22.11 

     730  – + Z RODZINY WITCZAK +EUGENIUSZ +GABRIELA +LEON +SZYMON  

 

     RODZINY GOCYŁÓW +ANTONI +STANISŁAWA +ZYGMUNT +MARIA +EWA ++SZWAGRÓW +JAN CYGAN 
      900– +STEFANIA ++ Z RODZINY GODLEWSKICH i TASZYCKICH 
    1030 ++RODZICÓW +KAROLINA +MICHAŁ +HENRYK +JAN +SIOSTRA ADELA +MARIA +MACIEJ ++ Z         

            POMIOTŁO i GŁOWACKICH 

    1030+BARBARA +KAROL +JERZY POMIOTŁO 
    1200 –+KATARZYNA +WŁADYSŁAW +MARIAN +EUGENIUSZ KOŁODZIEJCZYK 
   1800 – +KATARZYNA STASZAK (3r. śm.) +ALEKSANDER STASZAK 

 
PONIEDZIAŁEK  –23.11.  

        700  – +MARIA SADOWSKA – MATYSZKIEWICZ (int. z ok. urodzin) 
        1800  – +STANISŁAW NOWIK (int. od ucz. pogrzebu)  

 
 

WTOREK –24.11. 

        700  +BARBARA DZIADUŚ (int. od cioci HALINY KIDOŃ) 

      1800 – +TADEUSZ DOROSZ (3r. śm.) ++ RODZICÓW Z OBU STRON ++Z RODZINY 

 
ŚRODA- 25. 11.  

       700  – +BARBARA DZIADUŚ (int. od cioci HALINY KIDOŃ) 
18.00  1.  +ELŻBIETA PRUSAK (int. od koleżanki JANINY z rodziną z ZAWOI) 
2. +ZOFIA KOZIŃSKA ( int. od SIÓSTR Z RODZINAMI) 
 

CZWARTEK  – 26.11. 

       700  – +BARBARA DZIADUŚ (int. od SIOSTRY MARYSI Z RODZINĄ) 
       1800 – +MARIAN +SIOSTRA STANISŁAWA 

 

PIĄTEK –27.11 

    700  – +BARBARA DZIADUŚ (int. od SIOSTRY MARYSI Z RODZINĄ)  

  18 – + EDWARD KLUZA (30r. śm.) 
 SOBOTA –28.11. 

    700  – BRONISŁAWA BIAŁA (1r. śm.) 
   1800 – +ROMAN BUŁACIŃSKI (int. od ucz. pogrzebu) 

 
I NIEDZIELA  ADWENTU - 29.11 

     730  – +KATARZYNA PIECHNIK( int. z ok. imienin) 
      900– +ANDRZEJ ŻAK (31r. śm. oraz z ok. imienin) 
    1030 +JAN NIEWIADOMSKI (3r. śm.) +BARBARA JĘDRZEJEWSKA +STANISŁAW KONARSKI ++RODZICE Z            

              OBU STRON 
    1030 +ANDRZEJ +WERONIKA MICHORCZYK  
    1200 – +OTYLIA JAKUBEK (30r. śm.) +MIECZYSŁAW +RYSZARD ++Z RODZINY 
   1800 – +JERZY BAŁYS (int. od sąsiadów) 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA 
WSZECHŚWIATA 

22.11.2020r. 

1. Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 
kończąca rok liturgiczny. Taca z dzisiejszej uroczystości 
przeznaczona jest na rozbudowę i budowę nowych kościołów w 

naszej diecezji. W przyszłą niedzielę, rozpoczynamy Adwent, czas 
radosnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w czasie świąt 

Bożego Narodzenia i na końcu czasów.  

2. Od jutra, 23 listopada, roznoszone będą po naszych 
domach opłatki wigilijne. Dostarczać je będzie nasz lektor p. 
Piotr Klima. W imieniu parafii nikt inny nie został do tej 

funkcji upoważniony. Dziś po Mszach św. poświęcenie 
opłatków. Opłatki można także nabywać w zakrystii. Ofiary 

składane przy okazji przyjęcia opłatków przeznaczone będą 
na remont schodów wejściowych do kościoła 

Zmartwychwstania Pańskiego tzw. kaplicy pogrzebowej. 

3. Jak co roku prosimy o pomoc w organizacji uroczystości św. 
Mikołaja przez naszą parafię. Od dzisiaj do 4 grudnia w naszym 
kościele zbieramy do kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki, 

zabawki, przybory szkolne. Bardzo prosimy o nowe rzeczy lub 
takie, które nie noszą śladów zużycia. Dziękujemy za zrozumienie i 

pomoc. 
4. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, zbiórka ofiar do puszek na 
pomoc św. Mikołajowi. Każdy ofiarodawca zostanie również 

obdarowany smaczną niespodzianką. 

5. Msze św. w niedzielę o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 
18:00. W dni powszednie o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź 

Św. codziennie przed każdą Mszą św. Zapraszamy. 
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 

18.00, a po niej Msza św. wieczorna. W czwartek o godzinie 17.00 
– Godzina Święta, czyli wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
adoracja którą kończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia. W czasie 

adoracji okazja do Spowiedzi św. Zapraszamy. W tym dniu 
szczególną modlitwą otaczamy powołanych do służby w Kościele i o 

nowe i święte powołania, również z naszej parafii. 
6. Przypominam, że w dni powszednie codziennie przed Mszą św. 
wieczorną o godz. 17:30 w kościele odmawiamy wspólnie różaniec. 

W niedzielę modlitwa różańcowa o godz. 8:30. Bardzo 

proszę Róże Różańcowe by kontynuować tę modlitwę. W 
każdą niedzielę o godz. 7:00 modlimy się Godzinkami o 

Niepokalanym Poczęciu NMP. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. 
7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz 

rezerwowania intencji na przyszły rok. Można to uczynić w 
zakrystii po każdej Mszy św. oraz kancelarii parafialnej. 

8. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji 
ORGANISTY w naszej parafii. 
9. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie 

można nabyć różne artykuły, między innymi 
kalendarz parafialny na 2021 rok w cenie 10 zł. 

Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczony 
będzie na potrzeby parafialnych ferii zimowych dla 
dzieci. W agendzie również najnowsze numery 

„Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. 
10. W związku z obostrzeniami, gdyby ktoś 

potrzebował pomocy w zakupach czy innych 
sprawunkach, szczególnie osoby starsze, proszę 
dzwonić na plebanię pod numery parafialne 

748 141 461; 665 338 094.  
11. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy akcję 

pomocową. Tzw. „ANIOŁKI” będą dostępne w 
kościele na tradycyjnym już naszym drzewku. 
 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 
OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odeszła:  

Śp. + HELENA URBANIAK Wieczne odpoczywanie 
racz jej dać Panie … 

 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy 

wspomnienie:  
 

- wtorek; ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA 

DUNG – LAC, KAPŁANA I TOWARZYSZY; 

 

 


