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Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu,
można dzisiaj zyskać odpust zupełny.
Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby archidiecezji – na funkcjonowanie archiwum i muzeum archidiecezjalnego.
Nieszpory dzisiaj o godz. 16.30.
Obchody liturgiczne tygodnia:
 poniedziałek – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy,
 środa – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera
i Towarzyszy
 niedziela – I Niedziela Adwentu,
Przypominamy, że odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać przez
cały listopad przez nabożne nawiedzenie kościoła, odmówienie „Ojcze nasz”, „Wierzę”,
modlitwy w intencjach Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi, przyjęcie Komunii św.,
zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
W czwartek o godz. 17.00 zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli na Mszę
św. szkolną. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30.
W czwartek również o godz. 17.00, z okazji minionego wspomnienia św. Tarsycjusza,
zapraszamy na Mszę św. w intencji ministrantów z naszej parafii i ich rodzin.
W piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na czuwanie modlitewne.
W sobotę o godz. 16.00 cicha adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
W najbliższą niedzielę rozpoczynamy Adwent. I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako
Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy wiernych do abstynencji od napojów alkoholowych i
złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Trzeźwości wystawionej z tyły
kościoła.
Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.
Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w kościele i wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z serca Bóg zapłać!
Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie się”, naszego informatora parafialnego.
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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Dzisiejsze czytania: (Dn 7,13-14); (Ps 93,1.2.5); (Ap 1,5-8); Aklamacja (Mk 11,10);
(J 18,33b-37);

Słowa Ewangelii wg św. Jana:
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy
też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem
Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś
uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest
z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata,
słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz
zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do
Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak,
jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem
na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest
z prawdy, słucha mojego głosu”. Oto Słowo Pańskie.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.11.2021 – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata:
8.00 Za ++ męża, ojca i dziadka Antoniego Fiołka, pokrewieństwo
Staniszewski, Czogalik, Czeleń.
10.30 1. Ku czci św. Cecylii w intencji członków chóru parafialnego i ich
rodzin.
2. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dary Ducha Świętego w intencji Tobiasza Kuchajewicz z okazji 18.
rocznicy urodzin.
16.30 Nieszpory
17.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo w intencji Mariana Koczwara z okazji 75.
rocznicy urodzin oraz dzieci z rodzinami.
PONIEDZIAŁEK, 22.11.2021 – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy:
7.00 Za ++ rodziców Jerzego i Jadwigę Dorna, brata Janusza.
17.00 1. Za ++ Wiktora Cyfka, żonę Edeltraudę, córkę Hertę, rodziców,
dziadków, pokrewieństwo Cyfka, Starok, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji Marii
z okazji 85. rocznicy urodzin.
WTOREK, 23.11.2021:
7.00 Za ++ Rudolfa Jambor w 4. rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu
cierpiące.
17.00 Za ++ Annę Otlik, męża Jana, dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA, 24.11.2021 – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac,
prezbitera i Towarzyszy:
7.00 Za ++ Cecylię Cholewińską, rodziców, rodzeństwo.
17.00 1. Za ++ Bogdana Pustelnik, rodziców Pustelnik i Karkoszka,
pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Lidię Stawinoga, Emgardę Bugdoł – od mieszkańców z ul.
Brzeskiej.

CZWARTEK, 25.11.2021:
7.00 Za ++ Zofię Paluch w 1. rocznicę śmierci, męża Franciszka, rodziców
z obu stron, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Msza św. szkolna:
1. Za ++ Marię Przibilla w 3. rocznicę śmierci, dwóch mężów,
rodziców, zięcia Krystiana, Annę i Alberta Knura.
2. Ku czci św. Tarsycjusza w intencji ministrantów naszej parafii i ich
rodzin.
PIĄTEK, 26.11.2021:
7.00
15.00
17.00

Za + Janusza Michura, dusze w czyśćcu cierpiące.
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Za ++ Jana Dorna w 9. rocznicę śmierci, pokrewieństwo, dusze
w czyśćcu cierpiące.
19.30 Czuwanie modlitewne.

SOBOTA, 27.11.2021:
7.00
16.00
17.00

Za ++ Waldemara Pawełek w rocznicę urodzin, syna Krystiana
i Marcina, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
Za ++ ojca Eugeniusza Rajman, dziadków Jadwigę i Huberta Rajman,
Bertę i Edmunda Stanowskich, pokrewieństwo.

I NIEDZIELA ADWENTU, 28.11.2021:
8.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w intencji Joanny Klimek z okazji
90. rocznicy urodzin.
10.30 Za + Leona Kampka – od Jana Długiego i Roberta z Nowego Targu.
16.30 Nieszpory
17.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w intencji Sandry
z okazji 30. rocznicy urodzin.

