
“..ale w całym postępowaniu  stańcie się  wy również  świętymi                    
 na wzór   Świętego, który  was  powołał, gdyż jest napisane:                               

    Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.
1P 1,15-16
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SŁOWO  ŻYCIA

XXXI   NIEDZIELA   
ZWYKŁA

Łk 19, 1-10

 Jezus wszedł do Jerycha                    
i    przechodził     przez miasto.                   
A pewien człowiek, imieniem 
Zacheusz,  który    był     zwierzchnikiem 
celników i był     bardzo     bogaty, 
chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, 
któż to jest,  ale sam nie mógł z 
powodu tłumu, gdyż był niskiego 
wzrostu. Pobiegł więc naprzód i 
wspiął się na sykomorę,   aby móc  
Go    ujrzeć,    tamtędy   bowiem    miał   
przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, 
spojrzał w górę i rzekł do niego: 
«Zacheuszu,  zejdź     prędko, 
albowiem    dziś  muszę      się 
zatrzymać w twoim domu». Zszedł   
więc   z     pośpiechem i przyjął    Go    
rozradowany.   A wszyscy,  widząc 
to, szemrali:  «Do     grzesznika 
poszedł w    gościnę».  Lecz    Zacheusz   
stanął  i rzekł       do   Pana: «Panie, 
oto połowę   mego majątku   daję   
ubogim, a   jeśli kogoś w czymś 
skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie».  Na to    Jezus     rzekł 
do    niego: «Dziś    zbawienie  stało 
się udziałem tego domu,      gdyż i on 
jest   synem   Abrahama.   Albowiem     
Syn     Człowieczy   przyszedł      

odszukać    i zbawić   to, co zginęło».

UROCZYSTOŚĆ  
WSZYSTKICH   

ŚWIĘTYCH

Mt 5, 1-12a

 Jezus, widząc tłumy,               
wyszedł na górę. A gdy usiadł, 
przystąpili do Niego Jego  uczniowie. 
Wtedy   otworzył swoje   usta i 
nauczał  ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, 
albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni    cisi, albowiem    oni 
na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy    łakną i   
pragną sprawiedliwości, albowiem 
oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój, albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią 
prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie 
wam   urągają   i prześladują was, i 
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gdy mówią   kłamliwie wszystko   złe 
na was z mego powodu. Cieszcie się 
i radujcie, albowiem wielka jest 

wasza nagroda w niebie». 

XXXII  NIEDZIELA   
ZWYKŁA

Łk 20, 27-38  

 Jezus powiedział do 
saduceuszów, którzy    twierdzą, 
że nie ma zmartwychwstania: 
«Dzieci   tego    świata   żenią się i 
za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy 
uznani   zostaną za godnych 
udziału w świecie przyszłym i w 
powstaniu z martwych, ani się 
żenić nie będą, ani za mąż 
wychodzić. Już bowiem umrzeć 
nie   mogą,    gdyż    są równi 
aniołom i  są dziećmi Bożymi, 
będąc uczestnikami 
zmartwychwstania.
A    że    umarli   zmartwychwstają, 
to i Mojżesz   zaznaczył tam, 
gdzie jest mowa o krzewie, gdy 
Pana   nazywa „Bogiem   
Abrahama, Bogiem    Izaaka i    
Bogiem Jakuba”. Bóg  nie jest 
Bogiem umarłych, lecz żywych; 
wszyscy bowiem dla Niego żyją».

XXXIII   NIEDZIELA   
ZWYKŁA

Łk 21, 5-19  

 Gdy niektórzy mówili o 
świątyni, że jest przyozdobiona 
pięknymi   kamieniami    i darami, 
Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, 
kiedy z tego, na co patrzycie, nie 
zostanie   kamień na kamieniu, który 
by   nie był   zwalony».  Zapytali Go: 
«Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I   
jaki    będzie znak, gdy to się dziać 
zacznie?» Jezus odpowiedział: 
«Strzeżcie się, żeby was nie 
zwiedziono. Wielu bowiem   
przyjdzie pod moim imieniem i   
będą mówić: „To ja jestem” oraz: 
„Nadszedł czas”. Nie podążajcie     
za    nimi!    I nie trwóżcie się, gdy 
posłyszycie   o wojnach i 
przewrotach. To  najpierw „musi się 
stać”, ale    nie   zaraz nastąpi 
koniec».   Wtedy mówił do nich: 
«„Powstanie naród   przeciw    
narodowi” i królestwo przeciw 
królestwu. Wystąpią silne trzęsienia 
ziemi, a miejscami głód i zaraza; 
ukażą się   straszne   zjawiska i 
wielkie znaki na niebie.
Lecz  przed  tym   wszystkim 
podniosą na   was ręce    i   będą    
was prześladować. Wydadzą was 
do synagog i do więzień oraz z 
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powodu mojego   imienia wlec   was 
będą przed królów i     namiestników. 
Będzie to dla was sposobność do 
składania świadectwa. Postanówcie 
sobie w sercu nie obmyślać naprzód 
swej obrony. Ja bowiem dam wam 
wymowę i mądrość, której żaden z 
waszych prześladowców nie będzie 
mógł się oprzeć ani sprzeciwić.
A wydawać was   będą nawet rodzice 
i  bracia, krewni i przyjaciele i 
niektórych    z was    o śmierć 
przyprawią. I z powodu mojego 
imienia będziecie w nienawiści u 
wszystkich. Ale włos z głowy wam 
nie spadnie. Przez swoją wytrwałość 

ocalicie wasze życie».

UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  
CHRYSTUSA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA

Łk 23, 35-43 

 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   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».

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 
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Kalendarz liturgiczny

      WTOREK, 1 LISTOPADA  -  Uroczystość  Wszystkich                            
Świętych.
      ŚRODA, 2 LISTOPADA  - Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych.
        ŚRODA, 9 LISTOPADA  - święto, rocznica poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej.
    CZWARTEK, 10 LISTOPADA - wspomnienie  św. Leona 
Wielkiego, papieża   i doktora Kościoła. 
      PIĄTEK, 11  LISTOPADA   -  wspomnienie św. Marcina                        
z Tours, biskupa.
  SOBOTA, 12  LISTOPADA - wspomnienie  św. Jozafata 
Kuncewicza, biskupa i męczennika.
    CZWARTEK, 17  LISTOPADA -  wspomnienie św. Elżbiety 
Węgierskiej.
     PIĄTEK, 18  LISTOPADA  -  wspomnienie  bł. Karoliny  
Kózkówny dziewicy i męczennicy.
      PONIEDZIAŁEK,  21  LISTOPADA  - wspomnienie -  O#iarowanie 
Najświętszej Maryi Panny.
    WTOREK,  22  LISTOPADA  -  wspomnienie, św. Cecylii, 
dziewicy i męczennicy.
       CZWARTEK,   24  LISTOPADA  -  wspomnienie  św.  męczenników  
Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy.
     ŚRODA,  30  LISTOPADA  - święto, św. Andrzeja  Apostoła.

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».
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Spadek majątkowy… spadek po kimś bliskim… Jest 
natomiast spadek, który otrzymaliśmy wszyscy bez 
wyjątku, który stał się naszym udziałem. Jest to spadek, 
który nam się nie należał z powodu grzechu. Otóż, 
jesteśmy spadkobiercami łask płynących z Krzyża 
Chrystusa! To On umierając przebaczył nam grzechy,          
a zmartwychwstając otworzył bramy Nieba, które do tego 
czasu pozostawały zamknięte! Jak wygląda ten spadek, 
owo  przyobiecane niebieskie dziedzictwo?  Tak opisuje 
go św. Faustyna: „Kiedy się raz bardzo modliłam do 
świętych jezuitów, nagle ujrzałam Anioła Stróża, który 
mnie prowadził przed tron Boży; przechodziłam przez 
wielkie zastępy świętych, poznałam wielu znajomych (…). 
Przeszłam przed sam tron Boży. Widziałam jasność 
wielką i nieprzystępną, widziałam miejsce swego 
przeznaczenia   w bliskości  Boga, ale jakim ono 
jest – nie wiem, bo je zakrywał obłok, ale mój Anioł 
Stróż powiedział mi: Tu jest tron twój za wierność 
w spełnianiu woli Bożej. (Dz 683)” W innym miejscu 
swojego Dzienniczka pisze:„Dziś w duchu byłam w 
niebie i    oglądałam te niepojęte piękności i 
szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, 
jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę 
nieustannie Bogu; widziałam, jak wielkie jest 
szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie 
stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do Źródła 
wszelka    chwała i cześć z  uszczęśliwienia, i 

 SŁOWO  DUSZPASTERZY

MÓJ SPADEK OD CHRYSTUSA

 Niektórzy z nas tu obecnych otrzymali 
lub otrzymają w przyszłości jakiś spadek. 
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wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie 
wewnętrzne Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego, 
którego nigdy nie pojmą ani zgłębią. To Źródło 
szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz 
zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem 
wszelkiego stworzenia.” (Dz 777) W taki sposób 
mieszkańcy Nieba wpatrują się w oblicze Ojca, niektórych 
z nich Kościół ogłosił błogosławionymi i świętymi. Takie 
życie   przygotowane jest dla każdego z nas, bez 
wyjątku!Czy czekam na to? Czy tęsknię za Bogiem, za 
Niebem?
 Dzień Wszystkich Świętych – można by powiedzieć 
– ŚWIĘTO  NASZEGO POWOŁANIA, powołania do 
wieczności. Radujemy się z szczęścia wiecznego tych, 
którzy już je osiągnęli i przeszli przez tę ziemską 
pielgrzymkę, na której teraz jeszcze jesteśmy! Jak często 
w życiu potrzebujemy pomocników!! Nawet w prostych 
codziennych sprawach!!! A czy mamy świadomość i czy 
korzystamy z pomocy NIEBIESKICH POMOCNIKÓW? 
Między nami na ziemi, a żyjącymi w wieczności istnieje 
święta wymiana darów. Święci wstawiają się za nami, 
oświetlają  naszą drogę. Bronią nas przed 
zwodniczymi zasadzkami złego ducha i z 
niecierpliwością  czekają na chwilę spotkania z 
nami. Wspólnota życia ze świętymi w Niebie jest dla nas 
słabych lekarstwem. Stanowimy z nimi JEDNĄ 
RODZINĘ, JAKŻE LICZNĄ RODZINĘ KOŚCIOŁA!   Czy 
myślę poważnie o tej rodzinie, której jestem częścią?      
                                        
 Usłyszymy w Liturgii słowa: Potem ujrzałem wielki 
tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i 
wszystkich   pokoleń, ludów i języków, stojący przed 
tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich 
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palmy. Nie sposób dziś nie zauważyć w tej rzeszy 
zbawionych Tej, która   za wolą  Boga stała się naszą 
Matką, Szafarką łask      wszelkich i w końcu Królową 
Świętych! Dlatego  też pisze jeden ze   świętych (o. 
Segneri): „Kiedy Przenajświętsza   Panna modli się 
za jakąś duszę, całe niebo   łączy się     z Jej 
modlitwami”. A św. Bonawentura   dodaje nawet: 
„Maryja jako Królowa Aniołów i Świętych żąda od 
nich, aby się z Nią łączyli i razem z Nią błagali za nas 
Najwyższego.” Czy będę stał w tym tłumie zbawionych 
wraz z Maryją? To tylko ode mnie zależy.
 Św. Dominik przed śmiercią powiedział do swoich 
braci: „Nie płaczcie, będziecie mieli ze mnie większy 
pożytek i będę wam skuteczniej pomagał niż za życia”. 
Zaś     Św. Teresa od Dzieciątka Jezus jako 
dwudziestoparoletnia dziewczyna mówiła: „Przejdę do 
mojego nieba, by czynić dobrze na ziemi”. Pamiętamy też 
słowa Benedykta XVI podczas Mszy pogrzebowej Jana 
Pawła II: „Nasz ukochany Papież stoi obecnie w oknie 
domu Ojca, spogląda na nas i nam błogosławi”. Oni więc 
są szczególnie blisko nas, są naszymi przyjaciółmi, 
nie zawodzą. Tworząc zwycięską armię Chrystusa 
– Kościół tryumfujący, prowadzą nas do Nieba! 
Ostateczna walka jest już wygrana dzięki Krzyżowi 
Jezusa, szatan jest pokonany! Chrystus przygotował 
nam miejsce w Domu Ojca!   Bitwa   jednak toczy się o to 
dziedzictwo,   ten niebieski spadek, który możemy stracić, 
jeżeli powiemy Bogu: „NIE”.
 
   ks. Jerzy  Bieńkowski SAC, Proboszcz
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 OGŁOSZENIA PARAFIALNE                        
1 – 27.11.2022 R.

1. 1 listopada -  listopada -  Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Kościół    tego dnia czci tych, którzy tryumfują 
z Chrystusem i   na wieki są w  Jego Królestwie, oraz 
orędują za nami. Tradycyjnie odprawimy Mszę św. na 
cmentarzu komunalnym o godz. 11.00. Po Mszy św. będzie 
procesja i błogosławieństwo krzyży nagrobnych, zniczy       
i kwiatów, oraz modlitwa za zmarłych. 
W naszym   kościele tego dnia odprawimy tylko Mszę św. 
o godz. 8.00.  Nie będzie Mszy św. wieczornej. 
Od 1 do 8 listopada włącznie, można uzyskać odpust 
zupełny za nawiedzenie  cmentarza i odmówienie modlitwy 
za zmarłych. 

2. 2 listopada - środa - Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych , czyli  Dzień Zaduszny. Kościół modli się         
i pamięta o tych, którzy w czyśćcu   oczekują     zbawienia. 
Tego dnia odprawiamy Msze św. w kościele, o godz. 10.30. 
i o godz. 18.00. 

3. 3 listopada  - I czwartek miesiąca, 4 listopada  
-      I  piątek miesiąca i  5 listopada  - I sobota 
miesiąca. 
 W pierwszy   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 wraz ze Wspólnotą Pogotowia Modlitewnego 
z możliwością skorzystania z Sakramentu pokuty                           
i pojednania.
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 W pierwszy   piątek miesiąca o godz. 15.00 
nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia i koronka do Bożego 
Miłosierdzia, o 15.30 spowiedź dla dzieci, i o godz.16.00 
Msza św.                     
  Do chorych udamy    się w tym    miesiącu: Ks. 
Proboszcz w czwartek i piątek od godz. 9.00, a ks. Tomek 
w piątek od godz. 9.00. 
 W pierwszą   sobotę miesiąca    odprawimy 
nabożeństwo do Matki Bożej po Mszy św. o godz. 8.00.

4. 11  listopada  -  piątek  -  wspominamy św. Marcina. 
Jest to też  Narodowe Święto Niepodległości. Dodatkowa 
Msza św. o godz. 10.30.  

5. 19 listopada - sobota -  będziemy gościli zespół, który 
swoim śpiewem uwielbienia uświetni Mszę św. o godz. 
18.00.

6. 20  listopada  - III niedziela  miesiąca, taca 
inwestycyjna. Niedziela Jezusa  Chrystusa Króla 
Wszechświata.

7. 25 listopada - piątek -   po Mszy św. wieczornej, 
spotkanie   dla rodziców    dzieci   z klas III, które 
przystąpią w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej. 

8.  27  listopada   niedziela -  dzieci i rodziców zapraszamy 
na  Mszę   Świętą  inicjacyjną na godz. 12.30, podczas 
której nastąpi poświęcenie i wręczenie medalików. 

9. 27 listopada - niedziela - Msza Święta o godz. 14.00 
dla dzieci z dysfunkcjami fi zycznymi i psychicznymi i ich 
rodziców.
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INTENCJE  MSZALNE  NA CZAS    30.10. - 27.11.2022

NIEDZIELA    30 PAŹDZIERNIKA
08.00 + Floria, Jan i Tadeusz.
09.30 + Barbara Galicka – 8 r. śm.             
i jej rodzice Marta i Władysław oraz 
Leokadia i Jan Galiccy.
11.00 1. + Bogumiła Pietrzak                
z okazji urodzin – intencja od męża              
i córek z rodzinami.
2. +  Aniela i Józef Dąbrowscy, 
Jadwiga i Jan Nicgorscy, oraz Jan 
Dąbrowski, Bronisław Dąbrowski             
i dziadkowie z obojga stron.
12.30  + Za zmarłych z rodzin Fiszer              
i Osik.                   
18.00 1. +  Maria i Władysław 
Kamińscy, Jadwiga Szołucha                 
i Stanisława Rucińska. 
2. + Ryszard Kozłowski – 3 r. śm.
PONIEDZIAŁEK  31   PAŹDZIERNIKA
18.00  
WTOREK  1  LISTOPADA
8.00 Łodygowo
8.00  +  Żona  Wiolletta Gryczka –     
8  r.śm.
11.00  1.  Wypominkowa.
2. Za parafi an.
ŚRODA  2  LISTOPADA
10.30  + Antoni Sypułek – 23 r. 
śmierci.
18.00   Wypominkowa.
CZWARTEK  3  LISTOPADA
18.00   1.  Wypominkowa.
2. Za dusze w czyścu cierpiące.
PIĄTEK   4  LISTOPADA

16.00
18.00   1. Wypominkowa.
2. + Henryk Cichocki i Szczepan, 
Agnieszka, Czesław Sowa i Henryk 
Kopański.
SOBOTA  5  LISTOPADA
8.00   W intencji zmarłych z Róży 
Różańcowej Matki Bożej Królowej 
Świata.
18.00  1. Wypominkowa.
2. + Teresa, Jerzy, Dawid, Zbigniew 
Kowalczyk oraz Lech i Bogdan 
Bronikowscy.
NIEDZIELA    6  LISTOPADA
8.00  W intencji Jakuba Bartyzel              
z okazji 18  r. urodzin o dary Ducha 
Świętego,  Boże błogosławieństwo  
i opiekę Matki Bożej.                 
9.30    Za parafi an.
11.00  +  Paweł Kruk – 2  r. śmierci, 
oraz  +  Józef, Jadwiga i Kazimierz 
Więckowscy.  
12.30   + Dariusz Osiecki - 14 r. śm. 
18.00  1. Wypominkowa. 
2.  + Janina Pietrzak – 16 r. śm. , Jan 
Pietrzak  oraz Jan i Leokadia Galiccy. 
PONIEDZIAŁEK  7  LISTOPADA
18.00  1. Wypominkowa. 
 2. + Za zmarłych Rodziców i 
rodzeństwo z rodzin Olszleger                 
i Dopichaj.                   
WTOREK  8 LISTOPADA
18.00   Wypominkowa.            
ŚRODA   9 LISTOPADA
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18.00 1. + Rodziców Kirzanowskich i 
rodziców Klinickich.
2. Wypominkowa.
CZWARTEK  10 LISTOPADA
18.00  + Za dusze w czyścu 
cierpiące.              
PIĄTEK  11  LISTOPADA
10.30 1. W intencji   Michała  z okazji 
urodzin i Marcina   z  okazji imienin           
o   błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej i wszelkie potrzebne 
łaski.
2. + Tadeusz Pokorski i Henryk 
Pokorski.
18.00   Dziękczynna za 98 lat życia 
Ireny Lemańskiej z prośbą                   
o potrzebne łaski i Boże 
błogosławieństwo dla niej oraz  
opiekę Matki Bożej w rodzinie 
Lemańskich.           
SOBOTA  12  LISTOPADA
8.00   W intencji diakona Michała 
Elsnera o Boże błogosławieństwo         
i opiekę Matki Bożej Królowej 
Apostołów.
18.00              
NIEDZIELA    13  LISTOPADA
8.00  O   błog.   Boże   i   dary Ducha           
Świętego   dla  Grzegorza   z okazji 
urodzin.
9.30  + Jan Glinowiecki – 3 r. śm.              
i Sabina Glinowiecka.
11.00  1. + Za zmarłe członkinie               
z Róży Św. Wincentego Pallottiego 
oraz zmarłych z ich  rodzin.
2. + Grażyna Adamczyk i rodzice 

Stanisław i Helena Adamczyk. 
12.30  + Alina Janata – Lipińska i 
zmarli z rodziny.
18.00   + Jadwiga Majchrzak z okazji 
urodzin, oraz śp. Jan Majchrzak.
PONIEDZIAŁEK   14 LISTOPADA
18.00   + Jadwiga Laskowska – od 
Zakładu Pogrzebowego „Eden”.
WTOREK  15  LISTOPADA
18.00  + Józef Czubiński – 30 dzień 
po śmierci.
ŚRODA  16  LISTOPADA
18.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK  17  LISTOPADA
18. 00   + Piotr Górecki w dniu 
urodzin.
PIĄTEK   18  LISTOPADA
18.00  
SOBOTA  19   LISTOPADA
8.00      Za  parafi an.
18.00  Z okazji 90   urodzin Janiny 
Deckiej z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i wszelkie 
potrzebne łaski oraz opiekę Matki 
Bożej.               
NIEDZIELA   20   LISTOPADA
08.00  O błog. Boże i dary Ducha                    
Świętego  dla Magdaleny                     
z  okazji urodzin.
09.30   + Tomasz Liszewski – 8 r. 
śm.
11.00   1. + Stanisław Kruk i Jerzy 
Bieńkowski, oraz śp. Paweł Kruk.            
2. O Boże błog. i dary Ducha, oraz 
wytrwałość w służbie Chrystusowi 
Królowi dla    naszch ministrantów  
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i lektorów oraz opiekę Matki Bożej 
Królowej Świata.
12.30  1. + Antoni Fotek – 8 r. śm.        
i Halina Narloch.
2. + Stanisław  Narloch – 4 r. śm.
18.00  O zdrowie dla Tymona.               
PONIEDZIAŁEK   21  LISTOPADA
18.00 W intencji Miłoszaz okazji 6 r. 
urodzin o dary Ducha Świętego i 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej. 
WTOREK  22   LISTOPADA
18.00 +  Rodzice Tamara – 2 r. śm.     
i Franciszek – 6  r. śm.
ŚRODA  23   LISTOPADA
18.00  +  Genowefa Mądra – 10 r. 
śm., Tadeusz Mądry, oraz Zofi a i Jan 
Mądrzy. 

CZWARTEK  24   LISTOPADA
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.   
PIĄTEK   25   LISTOPADA
 18.00   + Helena Łubek – 1 r. śm.
SOBOTA  26  LISTOPADA
8.00  Za parafi an.
18.00   + Zenon i Marianna 
Kochanowscy i zmarli z rodziny.
NIEDZIELA    27  LISTOPADA
8.00  + Jan Chyliński – 5  r. śm.
9.30  W intencji zmarłych i żywych 
członków z Róży Żywego Różańca.
11.00 + Rodzice: Stanisława i 
Kazimierz Baranowicz, siostra Irena 
Zawadzka i Marian Puk.
12.30 +  Stanisław Czarnik i rodzice  
z obojga stron i córka Irena Bożyk.
18.00   

„Tu, na ziemi, świętość polega na tym,             
aby stale być radosnym i wiernie wypełniać  

nasze obowiązki”.

św. Dominik Savio

***

***
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WYPOMINKI  ODCZYTYWANE NA RÓŻAŃCU 
WEDŁUG PLANU:

Przez cały miesiąc listopad odmawiamy różaniec za 
zmarłych polecanych w wypominkach według planu 

zamieszczonego poniżej o godz. 17.30.

Msze Św. za zmarłych w oktawie Uroczystości Wszystkich 
Świętych: 02 – 09 listopada włącznie.

NIEDZIELA:

 Zmarli polecani z poza parafi i oraz zmarli parafi anie            
w ciągu  ostatniego roku oraz zmarli  Księża Pallotyni 

pracujący w tej Parafi i.
 
 PONIEDZIAŁEK:

 Kolonia pod Iławę.
 Klimy i kolonie
 Kolonia pod Łęgowo
 Kolonia pod Limżę
 Kolonia pod Goryń
 Kolonia pod Las
 Pławty
 Wola
 ul. Komoniewskiego
 ul. Krótka
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 WTOREK:
 Biskupiczki 
 Limża
 Ogrodzieniec
 Sobiewola
 
 ŚRODA:

 ul. Daszyńskiego 
 ul. Rodziny Stangów
 
 CZWARTEK:

 Aleja Wojska Polskiego
 ul. Jagiellońska
 ul. Leśna
 ul. Łasińska
 ul. Prusa
 ul. Zagrodowa
 ul. Żwirowa
 
 PIĄTEK:
 
 ul. Dolna 
 ul. Fredry
 ul. Klonowa
 ul. Kochanowskiego
 ul. Kolejowa

 ul. Kołłątaja
 ul. Krasickiego
 ul. Kwiatowa
 ul. Mieczysława
 ul. Nowomiejska
 ul. Polna
 ul. Reja
 ul. Rolna
 ul. Rybna
 ul. Słoneczna
 ul. Słowackiego
 ul. Żeromskiego 
 ul. Żytnia 
 
 SOBOTA:

 ul. Ciasna
 ul. Cmentarna
 ul. Kopernika
 ul. Mickiewicza
 ul. Nadjeziorna
 ul. Parkowa
 ul. Sienkiewicza
 ul. Sportowa
 ul. Strażacka
 ul. Szkolna
 ul. Wiktora
 



Numer konta bankowego: 
94 8320 0005 0040 3902 2000 0010

...................................................................................................................

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

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

www.parafiakisielice.pl

“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.


