21 LISTOPADA– PONIEDZIAŁEK
6:30 + Ryszard, Mariusz i Barbara Kaczyńscy
7:00 + Henryk Zielonka- 1 rocz. śmierci oraz
Kazimiera i Ryszard Zielonka 10 rocz. śmierci; Zbigniew Baranowski- 25
rocz. śmierci
7:00 + Zofia Czerkis- m-c po śmierci
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
18:00 GREGORIANKA

25 LISTOPADA- PIĄTEK
6:30 + Stanisława i Antoni Szczawińscy
7:00 + Kalinowska Zofia / od sąsiadów /
7:00 + Waldemar Czyrkowski- m-c po
pogrzebie
10:00 Msza odpustowa - wspomnienie św.
Katarzyny – patronki parafii
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
18:00 GREGORIANKA

22 LISTOPADA - WTOREK
6:30 Dziękczynna z okazji kolejnej rocznicy
ślubu Marii i Piotra z prośbą o błog. Boże,
opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla
Jubilatów i ich syna Łukasza
7:00 Dziękczynna za szczęśliwe urodzenie
wnuczka Lucjana z prośbą o łaski dla niego i
jego rodziny
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
18:00 GREGORIANKA

26 LISTOPADA – SOBOTA
6:30 + Za zmarłych z rodziny Kozakiewicz i
Szachniewicz
7:00 + Marian Żejmo- 1 rocz. śmierci
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
18:00 GREGORIANKA

27 LISTOPADA I NIEDZIELA ADWENTU
7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz, Halina,
Mikołaj i Tadeusz z rodziny Niewierowiczów
23 LISTOPADA - ŚRODA
8:30 + Regina Sobolewska- 6 rocz. śmierci
6:30 + Zofia Kalinowska / od synów/
10:00 + Stanisław Chluścik- 10 rocz. śmierci,
7:00 + Wiesław Subotkowski- 10 rocz. śmierci; Józef i Sergiusz i zmarli z rodziny Szyszko,
Henryk i Tadeusz; Krzysztof i Patryk oraz
Barbara i Józef
rodzice z obojga stron
11:30 + Weronika i Bronisław Bogdanowicz;
Wacław, Helena i Józef Krumplewscy i zmarli
17:30 WYPOMINKI / Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy
z ich rodzin
18:00 W intencjach z Nowenny
13:00 + Tomasz Ruszczyk- 1 rocz. śmierci i za
zmarłych z rodziny Ruszczyk i Kozłowskich
24 LISTOPADA – CZWARTEK
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
6:30 + Za wszystkich zmarłych w czyśćcu
18:00 GREGORIANKA
7:00 Intencja zajęta
7:00 + Regina Zapolska- m-c po pogrzebie
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
18:00 GREGORIANKA
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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 23,35-43
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał
i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady
drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże
teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem,
Wybrańcem Bożym. 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: Czy 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 ze Mną będziesz w raju.

JAKĄ JA MAM WŁADZĘ?
„Przez chrzest zostaliśmy pogrzebani razem
z Nim w śmierci po to, aby wejść w nowe życie”
(Rz 6,4). Ludwik IX, święty król francuski
(1214-1270) został księciem królestwa
niebieskiego, podobnie jak ja i ty w dniu chrztu
świętego, który w jego przypadku odbył się
w kaplicy zamkowej. Na króla Francji koronowano go we wspaniałej katedrze w Reims. Przez
całe życie kaplica zamkowa była ulubionym
miejscem modlitwy pobożnego monarchy,
ponieważ uznał, że godność otrzymana na chrzcie
jest dla niego ważniejsza niż godność przyjęta
w katedrze. Każdy z nas na chrzcie otrzymał
królewską godność. Trzyletni książę George
z Cambridge i jego młodsza siostra Charlotte
noszą w sobie krew słynnej książęcej pary
brytyjskiej – Williama i Catherine.
My jednoczymy się z Ciałem i Krwią samego Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, który przez Eucharystię włącza nas w swoje życie. Płynie w nas królewska
krew, dlatego możemy – wzorem Izraelitów wołających do Dawida w Hebronie –
mówić do Chrystusa Króla: „Oto my kości Twoje i ciało” (I czytanie). Dzisiejsza
uroczystość jest inspiracją do odkrywania w sobie królewskiej godności, królewskiej krwi i królewskiego powołania do sprawowania władzy nad światem
stworzonym. Twoje serce oraz środowisko osób, wśród których żyjesz,
to terytorium twojej władzy. Tylko ty możesz w tej przestrzeni wprowadzać miłość
i przebaczenie, które Jezus okazał skruszonemu łotrowi na krzyżu. Niech prawo,
które Duch Święty wyrył w sercu Kościoła, w kończącym się dzisiaj Roku
Miłosierdzia, wyda obfite owoce dla całego wszechświata.
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1. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: Adam Ciesielka i Krystyna
Szypulska. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek….
2.Dzisiejsza uroczystość, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego
przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło
stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć
i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa,
który pragnie wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia.
Po każdej Mszy św. odmawiamy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
3. Dzisiaj kończymy jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy,
że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę,
uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy
się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan
Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.
4. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na spotkanie formacyjne do domu parafialnego dzisiaj
po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00.
5. Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. Choć odwołuje się ono do VI w.
i do pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego obok świątyni
jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu.
Dlatego w tym dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych i do tej
modlitwy zachęcamy wszystkich parafian.
6. We wtorek czcimy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej. Kierujemy wyrazy uznania
i wdzięczności pod adresem: p. organisty, chóru, orkiestry, scholii i zespołu
instrumentalno-wokalnego, a także wszystkich którzy służą Panu Bogu i naszej parafii, przez
śpiew i grę na instrumentach. Mile będą widziani nowi kandydaci do tych gremiów.
7. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza w czwartek, 24 listopada o godz.
16:00, na spotkanie z ks. Bartłomiejem Matczakiem, który przybliży: Sakrament Chrztu
Świętego oraz Pokuty i Pojednania. Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ul. Miejskiej 7.
8. W piątek, 25 listopada - święto patronki naszej parafii - św. Katarzyny
Aleksandryjskiej. Mszę świętą odpustową odprawimy o godz. 10:00 i 18:00. Od godz. 17:00
zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 17:30 modlimy się za zmarłych
i po litanii do naszej patronki św. Katarzyny procesja wokół kościoła, prosimy o przyniesienie
świec.
9. W sobotę, 26 listopada zapraszamy nauczycieli religii naszej parafii o godz. 16:00 na
spotkanie formacyjne w domu parafialnym.
10. Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu
rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: Idźcie
i głoście. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata
na bardziej Boży.
11. Spotkanie formacyjne z kandydatami przygotowującymi się do sakramentu
bierzmowania odbędzie się w domu parafialnym w przyszłą niedzielę (27.11.2016)
po Mszy św. odprawianej o godz. 10:00.
12. Solenizantów i jubilatów tego tygodnia pragniemy zapewnić o naszej życzliwości
i modlitwie.

