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Moi Kochani! Dobiega końca kolejny Rok
kościelny w naszym życiu. W najbliższą niedzielę
będziemy chcieli szczególnie dziękować, uwielbiać i
oddawać cześć naszemu KRÓLOWI JEZUSOWI
CHRYSTUSOWI. Mamy za co dziękować i o co
prosić!!!
Chciejmy prosić o ustanie czasu epidemii, o
powrót do normalności... Módlmy się za wszystkimi
chorymi, przebywającymi na kwarantannie i
wszystkimi, którzy nie szczędzą sił w przychodzeniu
chorym z pomocą. Bądźmy razem w wspólnej
modlitwie.
"Od momentu przyjścia Chrystusa
urzeczywistnia się w świecie królestwo Boże. Nie ma
ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania
człowieka w świecie. Oznacza (...) "wieczne i
powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości,
miłości i pokoju".
(...) Przede wszystkim królestwo Jezusa już się
realizuje. Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w nim. Natomiast od nas zależy,
na ile z łaski królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je w sobie i pośród
nas, czyli na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu i ludziom.
Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec
wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się
Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na
wieki. Realizacja zadania zakłada przyjęcie tego, co Jezus daje, domaga się życia Jego
miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu
swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi miłości miłosiernej i
posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami. Początkiem tej drogi niech będzie
odnowienie dziś, aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi
wszechświata".
Moi Kochani! Czas szybko ucieka.
Zbliża się ADWENT - czas rozpoczynający nowy Rok Kościelny. Co roku cieszymy

Intencje mszalne od 23.11-06.12.2020
PONIEDZIAŁEK 23.11.2020
7.30 - I Za + Kazimierza Uzny od brata Zygmunta z rodziną
II Za + Józefa Oleaczek od rodziny Rypel z Jordanowa.
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 24.11.2020 Św. Męczenników Koreańskich
7.30 - Za + Kazimierza Uzny od brata Henryka z rodziną.
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
18.00 - Nowenna do MBNP i Msza św.
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego
otoczenie w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Genowefy Kroczek, Pelagii Wilner i Marii Kalinowskiej z ok. urodzin od Caritasu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Magdaleny, Julii, Elżbiety, Krzysztofa i Jacka z ok. ur. i imienin oraz o zdrowie w
rodzinie
5. Za śp. Ewalda Podlyska w I rocz. śmierci.
6. Za ++ rodziców Magdalenę i Jerzego Sosna ++ dwóch braci + Krystiana Kozielewskiego i dusze w
czyśćcu cierpiące.
7. Za ++ członków Róży Różańcowej św. Józefa: Otylię Tomaszek, Stanisławę Szagała, Wiktorię
Kukolka, Marię Kocot, Stanisławę Czeczor, Krystynę Kubicką, Annę Haciło i Rozalię Dębską.
8. Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Trusz ++ rodziców Barbarę i Szczepana Mnich ++ teściów
Marie i Władysława Trusz ++ braci Jana, Wiktora, Franciszka, Adolfa, Piotra i Józefa Mnich ++
szwagrów + Remigiusza + Siegfrida Wieczorek ++ Halinę i Beniamina Gabiś + Annę Tabaka ++
kapłanów ++ Arkadiusza, Ryszarda i dusze w czyśćcu cierpiące.
9. Za + męża, ojca i dziadka Siegfrida Wieczorek ++ rodziców Barbarę, Stefana Mnich ++ teściów
Monikę i Walentego Wieczorek ++ braci Jana, Wiktora, Franciszka, Adolfa, Piotra, Józefa Mnich ++
szwagrów Stanisława, Remigiusza, Waltra, Helmuta Teodora ++ Różę, Teresę, Krystynę + Stefana
Skrobocz ++ Józefa i Aleksandrę Jarosz ++ Antoniego i Helgę Bujak i dusze w czyśćcu cierpiące.
10. Za + Włodzimierza Tałan ++ rodziców Annę i Mikołaja ++ rodzeństwo + Zofię Główka,
Alojzego, Huberta, Brunona, Jerzego i Andrzeja, ++ Janinę i Stanisława Świątek ++ Elżbietę i
Stanisława Domagalik ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
11. Za + Katarzynę Szewior od rodzin Stefanides, Zając i Kalabis.
12. Za + męża Wojciecha Frątczak + ojca Władysława w rocz. śmierci + mamę, teściów+z rodziny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 25.11.2020 św. Katarzyny Aleksandryjskiej
7.30 - Nowenna do św. Józefa
Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Franciszka z ok. 70 rocz. Urodzin oraz w int. wnuka Jakuba.
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 26.11.2020
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
18.00 - I Za ++ Mariannę i Piotra Wilińskich + brata Czesława ++ teściów Annę i Franciszka
Strzodka.

II Za + Barbarę Dulę od koleżanek ze szkoły nr 11.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 27.11.2020
7.30 - Za + Irenę Walczyk od rodzin Janków i Tempiński.
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
18.00 - Za + Kazimierza Uzny od chrześniaka Krzysztofa z żoną Magdą.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 28.11.2020
7.30 - Za + Kazimierza Uzny od rodziny Lewczak.
17.00 - 18.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania.
18.00 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże,
zdrowie i opiekę w int. Heleny Kośmider z ok. 80 rocz. urodzin i o zdrowie w rodzinie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

I NIEDZIELA ADWENTU 29.11.2020
zbiórka do puszek na CARITAS
7.30 - Za + Kazmierza Uzny od chrześniaka Zygmunta z rodziną.
10.00 - I W int. Parafian o dobre i owocne przeżycie czasu adwentu i przygotowania na święta BN
II Za + Bogusława Krawiec
11.30 - Msza św. Szkolna. Za + Jana Szymaczek w 30 dzień poi śmierci.
15.15 - Nabożeństwo Adwentowe
16.00 - Za + Stefanię Król od rodziny z Opawy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 30.11.2020 święto św. Andrzeja Apostoła
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY I Za + Józefa Oleaczek od rodziny Chrobaków
II Za + Kazimierza Uzny (p)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 01.12.2020
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY
I Intencje Nowennowe do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego
otoczenie w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Heleny Kośmider, Marianny Surma z ok. urodzin od Caritasu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Rodzin Warzecha, Lampka, Długosz, Kandziora, Woźnica, Koźmierski i Szmydtko.
5. Za śp. Annę Płocica w rocz. śmierci o radość nieba od sąsiadki Krystyny z rodziną
II Za + Kazimierza Uzny od Eweliny i Sławomira Lewczaków.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 02.12.2020
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY I Za+rodziców Justynę i Pawła Kubickich +Franciszka Kocur ++ z pokrewieństwa.
II Za + Stanisławę Noga (p)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 03.12.2020 św. Franciszka Ksawerego
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,

sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY I Za + ojca Franciszka Nongiser w 20 rocz. śmierci + Helenę ++z pokrewieństwa
Nongiser i Kowol.
II Za + Ewalda Brikner (p)
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 04.12.2020 św. Barbary
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY I Za + mamę Marię Kurz ++ dziadków z obu stron.
II Za + Agatę Chrimik w I rocz. śmierci.
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 05.12.2020
8.00 - RORATY Za + syna Krzysztofa Wiśniewskiego w I rocz. śmierci o radość nieba ++ z rodziny
Wiśniewski i Kocot.
17.00 - 18.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania.
18.00 - I Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże,
zdrowie i opiekę w int. Krystyny z ok. 70 rocz. Urodzin.
II Za + Lecha Szkutnik w 30 dzień po śmierci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

II NIEDZIELA ADWENTU 06.12.2020
7.30 - Za + syna Wojciecha Grochola ++ rodziców Stefanię i Mieczysława ++ braci Tadeusza,
Wacława i Bogusia + bratową Annę + siostrę Urszulę Winczura.
8.45 - w j. Niem. wolna
10.00 - Za + Wilhelma Bohn w I rocz. śmierci o radość nieba.
11.30 - Msza św. Szkolna. Za + Kazimierza Uzny od Barbary Kania.
15.15 - Dla dzieci spotkanie ze św. Mikołajem.
16.00 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże,
zdrowie i opiekę w int. Jagody i Alicji o dobrych dla nich wychowawców i opiekunów oraz o łaskę
nawrócenia w rodzinie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

się na te dni przygotowujące nas do przeżywania Świąt Narodzin naszego Pana. W tym roku
nie wiemy jak to wszystko będzie dokładnie wyglądało. Myślę jednak, ze wszyscy będziemy
chcieli przeżywać ten piękny Czas wołania "przyjdź Panie Jezu....". My czekamy i razem w
kościele i w naszych domach.....
UWAGA! Tegoroczne spotkania adwentowe będą nam chciały przybliżyć tajemnice Mszy
Świętej. Będziemy chcieli się jeszcze pobożniej w niej uczestniczyć. Przypomnimy sobie, że
każda Msza Święta jest ofiarą Pana Jezusa, prawdziwie obecnego pod postacią Najświętszej
Hostii.
Kochani RODZICE-pomóżcie dzieciom przygotować się do tego wydarzenia przez
wykonanie lub zakup adwentowego lampionu i bądźcie z nimi. Bardzo gorąco o to prosimy....
Jak co roku dzieci zachęcamy do dobrych uczynków... Stale także - codziennie dla
wszystkich będzie okazja do tego byśmy byli razem drogą internetową.... W tym trudnym
czasie najważniejsze, że będziemy RAZEM - a PAN JEZUS będzie się cieszył, że czekamy
na NIEGO razem z Jego Mamą Maryją.....
Na czas tych przygotowań i na cały ADWENT - niech nam wszystkim Pan Jezus
BŁOGOSŁAWI.

ks. proboszcz

