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SŁOWO  ŻYCIA
I  NIEDZIELA  ADWENTU 

Mt 24, 37-44 

 Jezus powiedział do swoich 
uczniów:  «Jak było  za dni Noego, 
tak   będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego. Albowiem  jak w 
czasie przed potopem   jedli i pili, 
żenili się i za mąż wydawali aż do 
dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie 
spostrzegli  się, aż   przyszedł   potop 
i pochłonął wszystkich, tak również 
będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego. Wtedy dwóch będzie 
w polu: jeden będzie wzięty, drugi 
zostawiony. Dwie będą mleć na 
żarnach: jedna będzie wzięta, druga 
zostawiona.  Czuwajcie więc, bo nie 
wiecie,    w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie. A  to rozumiejcie: Gdyby 
gospodarz wiedział, o jakiej porze 
nocy nadejdzie  złodziej, na pewno 
by czuwał i nie pozwoliłby włamać 
się do swego domu. Dlatego i wy 
bądźcie   gotowi, bo o godzinie, 
której się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie». 

II  NIEDZIELA   ADWENTU

Mt 3, 1-12

 W owym czasie pojawił się 
Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni 
Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, 

bo   bliskie jest     królestwo   
niebieskie». Do niego to odnosi się 
słowo proroka Izajasza, gdy mówi: 
«Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie   drogę   Panu, dla    Niego 
prostujcie   ścieżki!» Sam  zaś Jan 
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i 
pas skórzany około bioder, a jego 
pokarmem były szarańcza i miód 
leśny. Wówczas ciągnęły do niego 
Jerozolima oraz cała Judea i cała 
okolica    nad  Jordanem. Przyjmowano 
od niego chrzest w rzece Jordan, 
wyznając swoje grzechy. A gdy 
widział, że przychodziło do chrztu 
wielu spośród faryzeuszów i 
saduceuszów, mówił im: «Plemię 
żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec 
przed nadchodzącym gniewem? 
Wydajcie więc godny owoc 
nawrócenia, a   nie myślcie, że 
możecie sobie mówić: „Abrahama 
mamy za ojca”, bo powiadam wam, 
że z tych    kamieni może Bóg 
wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już 
siekiera jest przyłożona do korzenia 
drzew. Każde więc drzewo,  które 
nie wydaje dobrego owocu, zostaje 
wycięte i wrzucone w ogień. Ja was 
chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz 
Ten, który idzie za mną, mocniejszy 
jest ode   mnie; ja    nie    jestem 
godzien nosić  Mu   sandałów. On 
was   chrzcić   będzie Duchem Świętym 
i   ogniem. Ma on wiejadło w ręku i 
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oczyści swój     omłot: pszenicę 
zbierze do spichlerza, a plewy spali 
w ogniu nieugaszonym».

III  NIEDZIELA   ADWENTU

Mt 11, 2-11 

 Gdy  Jan  usłyszał    w 
więzieniu  o czynach Chrystusa, 
posłał    swoich   uczniów z 
zapytaniem: « Czy Ty jesteś Tym, 
który ma przyjść, czy też innego 
mamy   oczekiwać?» Jezus   im 
odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie 
Janowi to, co słyszycie i na co 
patrzycie: niewidomi wzrok 
odzyskują, chromi    chodzą, 
trędowaci   zostają   oczyszczeni, 
głusi     słyszą, umarli        
zmartwychwstają, ubogim głosi się 
Ewangelię.             A    błogosławiony 
jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».  
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął 
mówić do   tłumów o Janie: «Co 
wyszliście  obejrzeć na pustyni? 
Trzcinę   kołyszącą  się na wietrze? 
ale co   wyszliście zobaczyć? 
Człowieka  w miękkie szaty   
ubranego?   Oto  w domach 
królewskich są ci, którzy miękkie 
szaty noszą. Po co więc wyszliście? 
Zobaczyć proroka? Tak, powiadam 
wam, nawet więcej niż proroka. On 
jest tym, o którym napisano: „Oto   
Ja posyłam   mego wysłańca przed 
Tobą, aby przygotował  Ci drogę”. 

Zaprawdę, powiadam wam: Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał 
większy od Jana Chrzciciela. Lecz 
najmniejszy w   królestwie   niebieskim 
większy   jest niż on». 

IV    NIEDZIELA   ADWENTU

Mt 1, 18-24 

 Z narodzeniem Jezusa 
Chrystusa było tak. Po zaślubinach 
Matki  Jego, Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali razem, 
znalazła się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, 
który     był  człowiekiem 
sprawiedliwym i  nie chciał narazić 
Jej na zniesławienie, zamierzał 
oddalić Ją potajemnie.  Gdy powziął 
tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu 
się we śnie i rzekł: «Józefi e, synu 
Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, twej Małżonki; albowiem z 
Ducha   Świętego  jest to, co się w 
Niej   poczęło. Porodzi    Syna, 
któremu nadasz imię Jezus, on 
bowiem zbawi swój lud od jego 
grzechów». A stało się to wszystko, 
aby się wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez Proroka: «Oto 
dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel”, 
to znaczy Bóg z nami.  Zbudziwszy 
się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu 
polecił Anioł Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie. 
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   SŁOWO  DUSZPASTERZY

ADWENT –
 CZASEM FORMACJI 

 
 Starotestamentalny prorok przypomina: Staliśmy się, jak 
nieczyści     ludzie, nasza sprawiedliwość    jest, jak brudna szata. 
Wszyscy jesteśmy, jak   zwiędłe liście, nasze winy  niosą  nas naprzód, 
jak    wiatr. Z pewnością,   milsze     byłoby   nam   przyjemniejsze  
orędzie, być   może  wprowadziłoby  nas   w      lepszy nastrój. Lecz 
Adwent, to nie tylko   cztery tygodnie przed świętami, ale czas 
formacji. 
Adwent, to nasze     całe życie – jesteśmy     w drodze w oczekiwaniu 
na Pana,       który  czeka na nas na końcu naszego  życia. O tym 
przypomina     nam    m.in.   1. Niedziela     Adwentu. Czyni    to za 
pomocą trzech    napomnień, które mogą   nam przez te tygodnie 
towarzyszyć.
1.Bądźcie    czujni:    To   pierwsze   napomnienie   usłyszymy    w 
Ewangelii: „Bądźcie czujni! Pozostańcie czuwający!” W 
średniowiecznych miastach, byli ludzie, którzy zawodowo czuwali i 
troszczyli się, aby mieszkańcy mogli spokojnie spać.
Adwent zaprasza nas, byśmy sami byli strażnikami nocą.
Strażnicy w czasach antycznych, mieli za zadanie, aby towarzyszyć 
swemu    panu i chronić króla. Oni siedzieli na murach miasta i 
wypatrywali   wroga i o szczególnych wydarzeniach w mieście 
meldowali królowi.   W tych tygodniach - jesteśmy zaproszeni, by 
wypatrywać   tego, co    nam nie czyni  dobrze, co nam zagraża i co 
chce    nam zaszkodzić.     Czy już wtargnęli wrogowie do naszego 
miasta     życia,  czy     posiedli już nasz wewnętrzny dom i czy 
przeszkadzają    nam już w tym, by żyć według   Bożej woli.
Lecz  strażnikiem    nie jest się    tylko dla samego siebie - także dla 
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naszej    rodziny, naszej wspólnoty, ponieważ nasz obszar jest zawsze 
zagrożony.     Strażnicy powinni     być wrażliwi    na    to, gdzie    
negatywne tendencje źle wpływają na wspólnotę i społeczeństwo.
Jednak, przy czuwaniu nie możemy zapominać, że nasi strażnicy są 
daremni, jeśli    Bóg nas   nie strzeże.     „Jeżeli Jahwe miasta nie 
ustrzeże, strażnik czuwa daremnie”, tak czytamy w Psalmie 127 
2.  Bądźcie uważni, ostrożni:    Ta    druga   przestroga  brzmi, jak 
wariant czujności, ale chodzi, być może    jeszcze   o      głębsze 
znaczenie. „Bądźcie ostrożni”. Można też powiedzieć „Na coś 
zważać”. Tu nie chodzi tylko o zewnętrzne niebezpieczeństwa, 
bardziej zaś o mnie samego.   „Bądź ostrożnym z samym sobą!”- to, 
dla chrześcijańskich uszu brzmi trochę dziwnie, znamy przecież 
przykazanie „kochaj      bliźniego!”  Jednak to przykazanie brzmi 
„Kochaj      bliźniego, jak      siebie samego!” Być może, dlatego 
przychodzi nam       tak ciężko ta miłość bliźniego, ponieważ 
zapominamy, by     kochać    siebie!      Zważać na siebie samego, 
oznacza, kochać siebie i być dla siebie dobrym.
Lecz: Kim ja jestem? Tu nie chodzi o osobę, którą z siebie zrobiłem, 
aby inni uważali mnie za super człowieka, czy też bym dobrze 
funkcjonował w swoim zawodzie. Najpierw muszę sobie w ogóle 
pozwolić, by móc być tym, kim jestem.   Samoloty często latają z 
autopilotem. Raz  ustawione, prowadzą    maszynę do celu. Nasze 
życie    też    często nastawione    jest na „autopilota”. Ostrożność 
radzi, by autopilota życiowego wyłączyć i na nowo zauważyć, 
spostrzec, co    się dzieje ze mną     w codziennym życiu, co się wokół 
mnie wydarza i co ma na mnie wpływ. Jak zmieniać siebie i swoje 
życie. 
3.  Pozwólcie się formować:  Dla większości ludzi bryła, gruda gliny 
jest tylko błotem, który czyni brudnym.
Lecz, jeśli   widzimy   garncarza,   szybko zmieniamy   nasze     zdanie: 
W rękach garncarza, glina jest   czymś więcej,    niż    błotem. Garncarz 
może z tej gliny uformować artystyczne naczynie.
„Przecież, Ty Panie jesteś naszym Ojcem. Jesteśmy gliną, a ty Jesteś 
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naszym garncarzem, my wszyscy jesteśmy dziełem Twoich rąk”, 
powiedział prorok Izajasz. Glina nie może uformować się, czy określić 
swoją formę sama. Dlatego też, trzecia uwaga na Adwent: „Pozwólcie 
się formować!”.
 My, swoje życie przeżywamy   na    talerzu garncarskim   Boga. 
On nas formuje z dużą cierpliwością i nawet, kiedy materiał się mu 
sprzeciwia, próbuje    wciąż  na nowo.     My, nie pochodzimy z taśmy, 
nie jesteśmy żadnym masowym towarem. Każda i każdy z nas jest 
jedynym   w   swoim rodzaju, uformowany przez samego Boga i w 
oczach Boga drogocenny.
Pozwólcie się formować - poddać     i  zdać   się w   garncarskie ręce 
Boga i pozwolić   się formować przez niego    według      obrazu, który 
on     ma w swoich oczach.   Wtedy nie   będziemy odstawionymi, 
pustymi, zakurzonymi      naczyniami, lecz będziemy   naczyniami, 
których zawartość  służy    też  innym    ku dobru!    Bądźcie, zatem czujni 
- bądźcie ostrożni, uważni - pozwólcie się przez Boga formować.

                                       ks. Proboszcz  Jerzy  Bieńkowski   SAC
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Kalendarz liturgiczny

 ŚRODA, 30 LISTOPADA  - Święto św. Andrzeja, apostoła
 SOBOTA, 3 GRUDNIA - Wspomnienie św. Franciszka 
Ksawerego, prezbitera
 WTOREK ,  6 GRUDNIA - Wspomnienie św. Mikołaja, 
biskupa.
 ŚRODA, 7 GRUDNIA - Wspomnienie św. Ambrożego, 
biskupa i doktora Kościoła.
 CZWARTEK,  8 GRUDNIA -  Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
 PIĄTEK, 9 GRUDNIA      - Wspomnienie św. Jana Diego 
Cuauhtlatoatzin. 
 PONIEDZIAŁEK, 12  GRUDNIA-    Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.
 WTOREK, 13  GRUDNIA  -  Wspomnienie św. Łucji, 
dziewicy i męczennicy.
 ŚRODA, 14  GRUDNIA -  Wspomnienie św. Jana od Krzyża, 
prezbitera i doktora Kościoła.
 PONIEDZIAŁEK, 26 GRUDNIA  - Święto św. Szczepana, 
pierwszego męczennika.
 WTOREK, 27 GRUDNIA  - Święto św. Jana, apostoła                
i ewangelisty.
 ŚRODA, 28 GRUDNIA  - Święto świętych Młodzianków, 
męczenników.
 PIĄTEK, 30 GRUDNIA  - Święto Świętej Rodziny Jezusa, 
Maryi i Józefa.
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OGŁOSZENIA    PARAFIALNE 1 – 24.12.2022 r.

1.   27 listopada  - niedziela  - rozpoczynamy w Kościele czas 
ADWENTU, czas nasz ego przygotowania do Bożego Narodzenia. 
Niech    będzie to dla nas okres prostowania ścieżek naszego 
życia. Jak zawsze przez cały Adwent będziemy odprawiali 
codziennie (oprócz niedzieli) o godz. 18.00 Mszę Świętą 
Roratnią dla wszystkich, a szczególnie dla dzieci, a w sobotę 
o godz. 8.00.
2.    1   grudnia   -  pierwszy   czwartek , 2 grudnia -   pierwszy 
piątek i   3 grudnia   - pierwsza sobota miesiąca.                    
     W czwartek modlimy się o nowe i święte  powołania 
kapłańskie i zakonne.  Jak zawsze po Mszy św. o godz. 18.00 
zapraszamy na   Adorację Najświętszego  Sakramentu ze 
wspólnotą   Pogotowia Modlitewnego,  z    możliwością  
skorzystania z    Sakramentu   pokuty  i   pojednania. 
 W pierwszy piątek miesiąca o godz. 15.00 nabożeństwo        
w Godzinie Miłosierdzia i koronka do Bożego Miłosierdzia,        
     a o 15.30  spowiedź   dla dzieci   i o godz.16.00 Msza św. 
Roratnia.                                                                                           
 W pierwszą sobotę miesiąca odprawimy nabożeństwo do 
Matki Bożej po Mszy św. o godz. 8.00.
3.     Do chorych udamy się w tym miesiącu. ks. Proboszcz i ks. 
Tomek w   piątek 16   grudnia od godz. 9.00.
4.   11 grudnia -  III niedziela  - Rekolekcje adwentowe. 
Spowiedź   Świąteczna   we wtorek 13   grudnia. 
5.   18  grudnia  - niedziela -   Msza Święta o godz. 16.00    dla    
dzieci z dysfunkcjami  fi zycznymi i psychicznymi oraz ich 
rodziców.
6.     18   grudnia  -   III niedziela miesiąca, taca inwestycyjna. 
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NIEDZIELA   27 LISTOPADA
08.00 + Jan Chyliński – 5 r.  śmierci.
09.30   W intencji zmarłych i żywych 
członków z Róży Żywego Różańca.
11.00   + Rodzice: Stanisław i 
Kazimiera Baranowicz, siostra Irena 
Zawadzka i Marian Puk  oraz brat 
Jerzy.
12.30     + Stanisław Czarnik i rodzice 
z obojga stron i córka Irena Bożyk.
18.00   +  Tata Zdzisław Katan z okazji 
imenin.
PONIEDZIAŁEK  28 LISTOPADA
18.00  + Stanisław Zelma – o spokój 
Jego duszy.
WTOREK    29 LISTOPADA
18.00  + Stanisława, Władysław i 
Jerzy Barańscy i Ryszard Kosakowski 
oraz za dziadków z obojga stron. 
ŚRODA  30 LISTOPADA
18.00  + Stanisława Zjadewicz – od 
Zakładu Pogrzebowego „Eden”.
CZWARTEK  1  GRUDNIA
18.00    Za dusze w czyśćcu cierpiące.              
PIĄTEK  2 GRUDNIA 
16.00  Intencja wynagradzająca za 
popełnione grzechy przez rodzinę 
Marzeny i Ireneusza.                   
18.00  + Rodziców – Wacława  i Feliks 
Gryczka.
SOBOTA   3 GRUDNIA
8.00  O nawrócenie i odnalezienie 
właściwej drogi do Boga dla 
Marzeny.                

 18.00   1. +  Jan Karczewski – 5 r. 
śmierci.
2. + Marianna Witkowska i Zbigniew 
Bartyzel.
NIEDZIELA   4  GRUDNIA 
08.00 +  Grzegorz Stawicki i Feliks 
Siedlikowski i zmarli z rodziny.
09.30  + Jan Galicki – 32 r. śm., 
Leokadia i Barbara Galickie i wszyscy 
zmarli z rodziny.
11.00   O Boże błogosławieństwo 
Boże oraz opiekę Matki Bożej 
Królowej Świata dla rodziny 
Marzeny, Grzegorza, Kariny i Kamila 
Król. Dziękując za dar przyjaźni.
12.30 + Piotr Fiołna – 1 r. śmierci.
18.00   + Antoni Burny  - 22 r. śm.,  syn 
Krzysztof Burny – 1 r. śm.  i zmarłych 
rodziców z obojga stron.
PONIEDZIAŁEK  5 GRUDNIA
18.00  + Józef Czubiński – intencja od 
Renaty Bluj z Przemyśla.                         
WTOREK  6  GRUDNIA
18.00    
ŚRODA  7  GRUDNIA
18.00   
CZWARTEK  8  GRUDNIA
18. 00   Za dusze w czyśćcu cierpiące.   
PIĄTEK   9  GRUDNIA 
18.00   
SOBOTA  10 GRUDNIA
8.00   W intencji Gabrieli o Boże 
błogosławieństwo i wszelkie 
potrzebne łaski z okazji urodzin.
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18.00 
NIEDZIELA    11  GRUDNIA 
8.00  +  Maria Sawicka – z okazji 
urodzin i imienin.
9.30    + Zygmunt Brodziński - 7 r. 
śmierci.
11.00   1.  + Paweł Kruk – intencja od 
rodziny.  
2. +  Jan Dzieniszewski – 1 r. śm. 
– intencja od mamy.                       
12.30  + Stefan Podedworny – 13 r. 
śmierci.
18.00   +  Kazimierz Krupiński – 2 r. 
śmierci i za zmarłych z obojga stron.
PONIEDZIAŁEK   12 GRUDNIA
10.30  Za parafi an.
16.30
18.00 +  Danielę Bekter w r. śmierci.
WTOREK  13   GRUDNIA
10.30  
16.30
18.00
ŚRODA  14  GRUDNIA  
18.00 +  Józef Czubiński – od Zakładu 
Pogrzebowego „Eden”.
CZWARTEK 15  GRUDNIA 
18.00 
PIĄTEK   16 GRUDNIA
18.00  
SOBOTA  17 GRUDNIA  
8.00    
18.00  + Henryk Barański w r. śm., 
Józefa i Bernard Chodzińscy i zmarli 
rodzice z obojga stron.            
NIEDZIELA   18 GRUDNIA 
08.00  Józef Podgórski – 20 r.śm. i 

Teresa Podgórska i rodzice z obojga 
stron.
09.30  +  Eleonora Mikuła w r. śmierci 
i Jan Mikuła.
11.00  +  Józefa, Jan, Stanisław, 
Wiesław Więckowscy i Elżbieta 
Kościuk  oraz Paweł Kruk. 
12.30  1. O łaskę zdrowie dla Tymona.    
 2. Zarezerwowana.
18.00  + Wiesław Zagórski – 4 r. 
śmierci.
PONIEDZIAŁEK   19 GRUDNIA
18.00  O Boże błogosławieństwo, 
wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej 
Królowej dla Igi.  
WTOREK 20 GRUDNIA 
18.00  +  Agata Felczak, Stanisław 
Kupkowski i Ireneusz Żak.
ŚRODA  21  GRUDNIA  
18.00  + Małgosia Sobucka – 29 r. 
śmierci. 
CZWARTEK 22  GRUDNIA 
18.00 
PIĄTEK   23 GRUDNIA
18.00  
SOBOTA  24 GRUDNIA  
8.00  O zdrowie dla Jerzego Antol – 
intencja od dzieci i wnuków.   
20.00  +  Zenon i Marianna 
Kochanowscy i zmarli z rodziny.
22.00  +  Lilia Płoszyńska – 10 r.śm. i 
Tadeusz – 9 r. śmierci.
NIEDZIELA   25 GRUDNIA 
00.00  Za parafi an.
09.30  + Stafania Nowicka – 2 r. 
śmierci.
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11.00  +  Alina Janta – Lipińska i 
zmarli z rodziny. 
12.30 + Henryka Grodecka  15 r. śm. i 
rodzice Aniela i Władysław 
Bartkowscy.
18.00  +  Krystyna Łyszcz - 8 r. śm., 
Adam, Krzysztof, Józef Łyszcz i 
Bogumiła Waszkau – 4 r.śm.
PONIEDZIAŁEK   26 GRUDNIA
8.00  + Stanisława i Stanisław 
Zjadewicz.
9.30  + Marek Kszczot – 10 r. śm.– 
intencja od żony i dzieci  z 
rodzinami.
11.00 1. W intencji Róży Drzewieckiej 
z okazji 2 r. urodzin i jej rodziców 
Pauliny i Macieja z okazji 5 r. 
Sakramentu Małżeństwa o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i wszelkie potrzebne łaski.
2. +  Wiktoria Czubek – 11 r. śm. i 
wszystkich zmarłych z rodziny.
12.30  Za zmarłych pochowanych 

przez Zakład Pogrzebowy „Kalia”.
18.00 O Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 
Ireny Chojnackiej. 
WTOREK 27 GRUDNIA 
8.00  
ŚRODA  28  GRUDNIA  
8.00  
CZWARTEK 29  GRUDNIA 
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.   
PIĄTEK   30 GRUDNIA
8.00  Dziękczynno  - błagalana 
za  dar  rodziny i  wspólnoty 
Domowego Kościoła, z prośbą o 
opiekę i wstawiennictwo Świętej 
Rodziny.
SOBOTA  31 GRUDNIA  
8.00  Dziękczynna za mijający 
rok, za wszelkie łaski i 
błogosławieństwa.  
18.00  Z podziękowaniem za 
otrzymane łaski w kończącym się 
Roku.



  12

           APOSTOŁ    KISIELIC   ADWENT    2022

MSZE  ŚWIĘTE  NA  TERENIE  NASZEJ  PARAFII
 

KISIELICE -    Kościół Matki Bożej Królowej Świata
- niedziela  i uroczystości - godz. 8.00, 11.00, 12.30,  18.00

- święto w dzień powszedni -  godz. 10.30  i 18.00
-  dzień powszedni  od pon. do  pt. - godz. 18.00

- sobota - godz.8.00 oraz 18.00 ( msza święta niedzielna )
- Łodygowo - Kaplica Pana Jezusa Miłosiernego

- niedziela i uroczystości - godz. 9.30
********************************************************************

Okazja do Sakramentu Pojednania ( spowiedzi)                                                         
- przed każdą Mszą Św.  i w czasie Mszy Św.

*******************************************************************

Pierwsze  piątki miesiąca:  - nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego godz.15.00
- Msza święta dla dzieci - godz. 16.00

Sakrament pojednania -  od 15.30

************************************************************

W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja  Najświętszego Sakramentu 
do godz. 20.00. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania.

**************************************************************

KANCELARIA PARAFIALNA

WTORKI - GODZ.16.00 - 17.45
SOBOTA - GODZ. 9.00 - 11.00

Wezwanie   do   chorego, zgłoszanie pogrzebu  możliwe poza  określonymi             

godzinami, z wyjątkiem  niedziel  i uroczystości oraz  nieprzewidzianych sytuacji.           

W  razie  nieobecności   kapłanów   można  dzwonić  pod   numer: 552756019.

Do kancelarii parafialnej można przyjść również  na  rozmowę z duszpasterzem.

“Radosnego  dawcę miłuje Bóg...”.  ( 2 Kor 9, 7b )   Za posługi             

w kancelarii i czynności religijne  w naszej parafi i  nie ma cennika. 

Ofi ary są zgodne z sumieniem i ofi arnością ofi arodawcy.

Pismo    Parafii  Matki Bożej Królowej Świata 
ul. Kościelna  3
14-220 Kisielice
Tel. 552756019

www.parafiakisielice.pl

Numer konta bankowego: 
94 8320 0005 0040 3902 2000 0010
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Z ŻYCIA PARAFII

UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH   

MSZA ŚWIĘTA 
NA CMENTARZU
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MSZA ŚWIĘTA  W ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI
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BAL  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH



LITURGICZNA  SŁUŻBA  OŁTARZA

MSZA ŚWIĘTA  W ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI


