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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Dn 7,13n; Ap 1,5-8; J 18,33-37
Czy nie jest tak, że chcemy, by był ktoś, kto jest tam, gdzieś
w górze, kto nas obdarza łaskami, pomaga nam i chroni?
Ale zgadzamy się na to tylko w zakresie wiary, a poza wiarą
i religią wolimy, by nikt nie „wtrącał się” do naszego życia,
chcemy oddzielić życie doczesne od Niego, od wiary. A przecież naszym zadaniem jest podążać Jego śladem, nauczać,
ewangelizować, czynić dobro, prowadzić innych – zbłąkanych – do Zbawienia.
Uczestniczymy dziś w święcie Chrystusa Króla. Bądźmy ludźmi pokoju, ludźmi
sprawiedliwości, cierpliwości, ludźmi czyniącymi dobro, umiejącymi przepraszać i wybaczać. Nie odpowiadajmy złem za zło, lecz ciepłym słowem i dobrym czynem, topmy zło w
obfitości dobra. A wtedy możemy być pewni, że Chrystus jest Panem naszego serca i naszej duszy, że Chrystus jest naszym Królem. Piotr Blachowski

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
O godz. 15.00 nabożeństwo z Uroczystości.
2. Dzisiaj gościmy Karmelitanki Misjonarki z Krakowa. Siostry przybliżą nam tematykę
misyjną Kościoła i będą razem z nami modlić się w intencjach misyjnych.
Dziękujemy za przybycie i życzymy Bożego błogosławieństwa na co dzień.
3. W czwartek o 18.30 - spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III i IV – 2 część)
4. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci z klas IV i V
16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. młodzieży z klas VI, VII i VIII.
17.15 – 17.55: spowiedź św. młodzieży szkół śr. I dorosłych
18.30 - spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III i IV – 2 część)
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5. W sobotę dzień ku czci św. o. Pio. O godz. 8.00 Msza św. w int. zbiorowych.
6. Spowiedź św. w tym tygodniu według planu na stronie 2 i 3.
7. Kolekta: 21 i 28 listopada – na potrzeby parafialne.
Zbiórka do puszki: 21 listopada – pomoc migrantom (Caritas).
14 listopada – na Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (pomoc dla
Libanu) zebrano 1.516 zł, a na ogrzewanie kościoła 2.795 zł i 10 E. „Bóg zapłać”.
Dziękuję osobom z Rejonu 28. (Kasztanowa 81, 87, 89, 93; 90, 92, 94,104
Przyjaciół Schongau 41) za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
21 – 27 listopada

Rejon
29.

Mieszkańcy ulic
Kasztanowa 55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00
Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70.
Wierzbowa 33, 34, 36.
8. W przyszłą niedzielę po Mszy św. pobłogosławienie opłatków wigilijnych, które będzie
można nabyć w przedsionku kościoła i zakrystii. Będą również świece wigilijne.
Składając dar materialny przy tej okazji, wspieramy nasz budżet parafialny.
Uwaga! Nikt z polecenia parafii nie będzie roznosić opłatków po domach.
9. Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Do 14 listopada zgłoszono 27 osób.
Spośród zgłoszonych, kilka osób nie może kandydować ze względu na pełnienie tej funkcji przez 3 kadencje, kilka osób wejdzie w skład PRD i PRE z nominacji, a kilka osób nie
wyraziło zgody, by umieścić je na liście kandydatów.
W przyszłą niedzielę będziecie wybierać 6 radnych Parafialnej Rady Duszpasterskiej,
spośród kandydatów, których lista znajduje się poniżej:
1. [ ] Brysz – Lenort Anna
2. [ ] Dyga Jan
Biuro Parafialne
3. [ ] Ficek Adam
w tym tygodniu:
4. [ ] Gala Sonia
poniedziałek: nieczynne
5. [ ] Halski Andrzej
wtorek: nieczynne
6. [ ] Skałecki Henryk
czwartek: 16.30 – 17.00
7. [ ] Smiatek Robert
sobota: po Mszy św. rano
8. [ ] Sznajder Hubert
9. [ ] Tutak Alicja
10. [ ] Wancke Joanna
28 – 04 grudnia

30.

Uwaga! O ważności głosu decyduje postawienie znaku [x] przy jednym, dwóch lub trzech
kandydatach. Postawienie znaku [x] przy więcej niż 3 kandydatach lub nie postawienie go
w ogóle, powoduje nieważność głosu.
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(bł. ks. Jan Macha)

M.: 18.00 – za ++ Adelajdę i Karola Bachem, Jadwigę i Antoniego Wojtala,
ich rodziców i rodzeństwo.
*19.00 - w salce parafialnej spotkanie otwarte (dla wszystkich chętnych)
z Karmelitankami Misjonarkami
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 21 XI 2021
Gościmy w naszej parafii Karmelitanki Misjonarki z Krakowa
7.00 – 7.25: spowiedź św.
7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 7.30 – ………………………………………………….…………… (intencja wolna).
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.
10.00 – 10.25: spowiedź św.

10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + Różę Placzek (w 1. r. śmierci), jej + męża Ryszarda.
15.00 – nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla Wszechświata
Poniedziałek (22 XI) – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
17.30 – różaniec i spowiedź św.
M.: 18.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (10 – od Stanisława Pachowicz z Laskowej).
Wtorek (23 XI) – dzień powszedni
10.30 – różaniec i Litania za zmarłą
*11.00 – Msza św. pogrzebowa za śp. Elżbietę Zdunek.
17.30 – różaniec spowiedź św.

M.: 18.00 – za ++ Florentynę i Wiktora Blaut, siostrę Teresę,
++ z pokrewieństwa Blaut, Zając i suszka, oraz dusze w cz. c.
Środa (24 XI) – śś męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy
*17.30 – różaniec i spowiedź św. Litania do św. Józefa
M.: *18.00 (wyjątkowo) – za ++ rodziców Martę (w 2. r. śm.) i Józefa Marek,
siostrę Ursulę, ++ z pokrewieństwa Marek i Szmul oraz dusze w cz. c.
Czwartek (25 XI) – dzień powszedni
17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

M.: 18.00 – za + Joachima Gorzel (od sąsiadów).
18.30 - spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III i IV – 1. część)
Piątek (26 XI) – dzień powszedni
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30)
15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy IV i V)
16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy VI, VII i VIII)
17.15 – 17.55: spowiedź św. młodzież szkół śr. i dorosłych
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17.30 – różaniec

M.: 18.00 – za + Annę Hutniczak (od rodziny Węglarz z Owczar).
18.30 - spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III i IV – 2. część)
19.30 – nauka przedchrzcielna
Sobota (27 XI) – dzień ku czci św. o. Pio (przeniesiony z 23 listopada)
7.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio i spowiedź św.

M.: 8.00 (w int. zbiorowych):

1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc.
2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę,
ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca, s. Anzelmę Cebula,
s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch.
3) w intencji dobrodziejów, którzy wspierali budowę Domu Parafialnego
4) w intencji pracujących za granicą
5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach
6) w intencji chorych parafian
7) o pokój na świecie
8) za uchodźców i prześladowanych za wiarę
9) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego
10) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
11) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda
12) w intencjach podanych przez was i napisanych na karteczkach.
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii
Rozpoczyna się nowy Rok liturgiczny - cykl C

M.: 18.00 – w int. Gertrudy Mnich (z ok. 70 r. ur.) z podz. za o. łaski, z prośbą
o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
Pobłogosławienie opłatków wigilijnych i świec
I Niedziela Adwentu – 28 XI 2021 r.
7.00 – 7.25: spowiedź św.

7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M: 7.30 – za + syna Jana, męża Huberta Sapok, rodziców Sapok
i Nogielski, siostry Jadwigę i Różę, brata Alojzego i ks. Arkadiusza
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – w int. Chóru Parafialnego z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog.,
oraz opiekę Matki Bożej i św. Cecylii.
10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w int. dzieci, które przyjmą chrzest św., Kuby Nocon i Marii Zofii Koryzma
oraz ich rodziców i chrzestnych, o Boże błog. i opiekę Aniołów Stróżów.
15.00 – nieszpory adwentowe i pobłog. rodzinnych wieńców adwentowych.

