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Ogłoszenia dzuszpasterskie

1 list do Tesaloniczan (1 Tes 5,1–6)

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać 

w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć 

talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. 

Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. 

Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który 

otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po 

dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas 

przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, 

przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: 

I	czytanie

II	czytanie

Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, 

na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. 

O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce 

chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. 

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. 

Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, 

że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój 

i bezpieczeństwo”, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na 

brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał 

was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami 

dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy 

i bądźmy trzeźwi.

Ewangelia	

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 25,14-30)

Księga Przysłów (Prz 31,10–13.19–20.30–31)S�więty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości 
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie 

o to prosimy,  a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Akt	poświęcenia	się	św.	Michałowi
O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale 

Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza jednak ufając Twojej 
dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi twymi 

dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża 
i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego 

nabożeństwa ku Tobie, Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę 
i orędownika.

Modlitwa	poranna

Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze, bądź przy mnie przez całe życie moje, 
abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie 

przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, 
a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. 

Amen.

5.	 W związku z pandemią biuro para�ialne będzie czynne TYLKO popołudniu, 
w godzinach od 15 – 18 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek. 

3.	 Opłatek na stół wigilijny rozprowadzany jest przez panów kościelnych przy 
wyjściach z kościoła. S�wiece Caritasu Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom są do nabycia 
u pań z Para�ialnego Zespołu Caritas /świeca mała 6 zł,  duża 16 zł./.

6.	Zmarli nasi para�ianie: + Janina Wysicka l.85, + Kazimierz Podgórski l.87, + Szczepan 
Walczewski l.62, + Zbigniew Szutarski l.63, + Natalia Sarwińska l.88, + Andrzej 
Miłoński l.56. 

S�więty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga 
i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, 

abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na 
działanie Ducha S�więtego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością 

Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg!
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa	do	św.	Michała	Archanioła

4.	Prosimy nie przynosić odzieży używanej do Salki Caritasu. 

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	
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Słowo na niedzielę

2. 7.

 Piękna jest dzisiejsza liturgia słowa. Piękna w znaczeniu nie tylko 

estetycznym, ale dlatego, że w przedziwny sposób odbija piękno samego Boga. 

Człowiek jest koroną stworzenia. Jest koroną daru miłości, dzięki której Bóg wyszedł z 

inicjatywą stwarzania. Człowiek rozumiany jako mężczyzna i kobieta, nie osobno. 

W obojgu bowiem Bóg umieścił pełnię swego obrazu. Inaczej przejawia się ona 

u mężczyzn, a inaczej u kobiet. Oboje zaś się dopełniają. To plan Bożej mądrości, która 

została uosobiona jako kobieta, bo waśnie tak najlepiej można oddać bliskość, czułość, 

troskę, poświęcenie i o�iarność Boga względem ludzi.

Pierwsze czytanie pokazuje piękną kobietę, nie przez jej wygląd zewnętrzny, 

ale przez całokształt odbijający bogactwo jej serca. „Wdzięk jej jest ulotny” 

bo prawdziwe piękno jest w tej, która boi się Pana, która jest Jego córką i daleka jest 

od zerwania więzów miłości z Bogiem. „Początkiem mądrości jest bojaźń Boża” – 

mówi Księga Syracydesa (1,14). Mądrość, czyli Duch S�więty, mieszka w nas, a jest On 

miłością Ojca do Syna. W Duchu S�więtym, jako adoptowane dzieci, mamy wstęp 

do Trójcy S�więtej – wspólnoty miłości i życia z Bogiem.

"Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię 

postawię: wejdź do radości twego pana". Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa 

talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty 

zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu 

rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana". Przyszedł i ten, 

który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: 

chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, 

poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność". Odrzekł mu pan 

jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, 

gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po 

powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten 

talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie 

dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. 

A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz 

i zgrzytanie zębów”.

O tym co z tego wynika poucza św. Paweł: jesteśmy dziećmi światła i dziećmi 

dnia. Nie trwamy w ciemnościach! Przejawem takiego życia jest właściwe podejście 

do wielu zaskakujących, nieraz tragicznych spraw z codzienności. Dziecko światłości 

zawsze w głębi serca czuje, że Ojciec jest z nim i nie pozwoli żeby stała się mu jakaś 

krzywda. Bo jak umocnił swojego Syna, tak samo umocni w Nim swoje przybrane 

dzieci. Kiedy będą łączyły swoje życie z życiem Jezusa, zwłaszcza na krzyżu, będą 

w stanie udźwignąć naprawdę wiele.

19:00 ++ Zygmunt Przybyłowski w 2. rocznicę śmierci, Stanisław Kurowski w 38. rocznicę 

śmierci, Elżbieta Bigus w 9. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny Kurowskich, Dorocińskich 

 i Przybyłowskich

DOLNY KOS�CIO� Ł

8:00 ++ Antoni, Gertruda, Brygida, Stanisław i Andrzej

9:30 ++ Rodzice: Anna, Augustyn, siostra Elżbieta, brat Józef – Walaszkowscy oraz 

 dziadkowie

12:30 ++ Anna Papelbon w 7. rocznicę śmierci, Wiktor, Urszula

16:00 ++ Rajmund Blaszkowski w 11. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron i siostra Maria

11:00 Za para�ian 

2.	W poniedziałek zapraszamy na comiesięczną Adorację Najświętszego Sakramentu 
od 19 – 20 w dolnym kościele. 

1.	 Różaniec	 z	 wypominkami	 za	 zmarłych odmawiamy codziennie o 18:00. 
W zakrystii i w biurze para�ialnym można składać kartki z imionami zmarłych, 
których polecamy Bogu w modlitwie.

· „Różaniec (…) jest wspaniałym środkiem modlitwy, który wraz 
z rozmyślaniem stanowi – niczym koronę mistyczną – gdzie modlitwy Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu łączą się z rozważaniem najwznioślejszych tajemnic 
naszej wiary, co sprawia, że dramat Wcielenia i Odkupienia Pana Naszego staje 
przed umysłem w wielu obrazach”.

· „Różaniec Maryi przyjmujemy do wznoszenia wielkiej modlitwy społecznej 
i powszechnej wobec codziennych, i nadzwyczajnych potrzeb Kościoła świętego, 
narodów i całego świata”.

· „Różaniec trzeba odmawiać dobrze: nie tylko samym ruchem warg, ale duszą 
otwartą na kontemplację najbardziej wyrazistych tajemnic z życia Jezusa i Maryi”.

· „Różaniec łączy ręce: niewinne ręce dzieci, drżące ręce starych ludzi, silne ręce 
robotników: z różnych stron świata wznosi się niczym prawdziwa psalmodia, która 
w jakiś sposób może stanąć obok recytowanego przez mnichów Boskiego O�icjum”.

· „Różaniec staje się gorącą prośbą powszechną poszczególnych dusz 
i niezmiernej społeczności ludzi odkupionych, którzy z tylu miejsc ziemi spotykają 
się razem w jednej modlitwie: czy to w osobistych prośbach, zanoszonych dla 
uproszenia łask w potrzebach indywidualnych każdego z nich, czy też przez udział 
w niezliczonym i jednomyślnym chórze całego Kościoła w wielkich sprawach 
wszystkiej ludzkości”.

11:00 ++ Eleonora, Kurt, Joachim, Wolfgang, Ryszard, Sebastian i zmarli z rodziny Krause

12:30 ++ Roman Wojtala w 10. rocznicę śmierci, zmarli rodzice i rodzeństwo z obojga stron

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Cudowna Matemblewska Pani!
Tyś największą po Bogu naszą pociechą.

Zbliżamy się do Ciebie z całą naszą ufnością,
jak dzieci do Matki przychodzimy do Ciebie,

korzymy się przed Tobą, błagając o pomoc Maryjo!
Tyle cudów zdziałałaś na tym miejscu przez siebie wybranym,

tylu nieszczęśliwych wysłuchałaś i uleczyłaś ich z chorób duszy i ciała,
tylu rodzinom dałaś upragnione dziecko.

Matko Matemblewska!
Bądź siłą dla matek oczekujących potomstwa,

by nie lękały się trudów macierzyństwa.
weź w opiekę nasze rodziny i prowadź je do swego Syna,

który z Ojcem i Duchem S�więtym żyje i króluje
na wieki wieków. Amen.

MODLITWA	DO	MATKI	BOŻEJ	BRZEMIENNEJ

Słowa papieża - Jan XXIII



3.6.

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 2-8.11.2020

7:00 + Urszula Przybysz w miesiąc po pogrzebie 

7:00 ++ Anna i Paweł, siostry, bracia i zmarli z rodziny

GO� RNY KOS�CIO� Ł

7:00 ++ Leokadia, Zenon i Zbigniew Powroźnik i zmarli z rodziny

7:30 ++ Urszula w 26. rocznicę śmierci, Edward, Teo�il, Franciszka (ona) i zmarli z rodziny

NIEDZIELA	22.11.2020	UROCZYSTOŚĆ	JEZUSA	CHRYSTUSA,	KRÓLA	WSZECHŚWIATA	

7:00 ++ Mieczysław, Jan, Waleria, Ireneusz

7:00 ++ Rodzeństwo: Teresa i Lech o życie wieczne w Królestwie Niebieskim i zmarli 

 z rodziny

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (13)

7:00 + Anna Pochwałowska w miesiąc po pogrzebie

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (14)

SOBOTA	21.11.2020	WSPOMNIENIE	OFIAROWANIA	NAJŚWIĘTSZEJ	MARYI	PANNY

18:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo 

 i opiekę Matki Bożej dla Olgi Frankowskiej w 90. urodziny 

6:30 + Artur Rytel w miesiąc po pogrzebie

8:00 ++ Siostra Bogusława, rodzice i pozostałe zmarłe siostry

9:30 ++ Rodzice: Gertruda i Franciszek, bracia: Brunon, Paweł, Jan, Bernard, Norbert 

18:30 ++ Janina Łożyńska i Zygmunt Łożyński

7:30 ++ Zmarłe członkinie z Róży Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski

7:30 ++ Rodzice: Izabela i Stanisław Pleszkowscy, Mirosława i Mieczysław Trojanowscy,    

siostra Urszula i jej mąż Andrzej

7:30 ++ Barbara i Czesław Domagalscy, Bronisława i Konstanty Szymańscy

18:30 ++ Maria Rurkowska w 33. Rocznicę śmierci i zmarli z rodzin z obojga stron

7:00 ++ Katarzyna, Jan, Helen, Franciszek oraz dusze z rodziny z obojga stron

7:00 + Mateusz Swienton w 1. Rocznicę  smierci

7:30 ++ Dziękczynna z okazji 60-lecia ślubu Haliny i Henryka Sampławskich

18:30 ++ Helena i Emil Szreder, Kazimierz i Kazimiera Umińscy, Franciszek i Helena Szreder

6:30 Dziękczynna za powrót do zdrowia, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Stanisława 

 i Marioli

CZWARTEK	19.11.2020

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (18) 

PIĄTEK	20.11.2020	ŚWIĘTEGO	RAFAŁA	KALINOWSKIEGO,	PREZBITERA

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (12)

6:30  + Jadwiga Dardzińska w miesiąc po pogrzebie 

18:30 ++ Władysław Klimek, rodzice z obojga stron, bracia i siostry

18:30 ++ Jurek w 5. Rocznicę śmierci, zmarli z rodziny Bogackich, Piotrowiczów, Kotewiczów

  i Olkowskich

7:30 ++ Rodzice, dziadkowie, ciocia Marylka, szwagrowie, wujek Józef i Beata 
Bóg objawia nam pewne nasze zdolności – coś czym posługujemy się na co 

dzień; coś, o co ludzie proszą właśnie nas; co najczęściej służy nam do pomagania 

bliźnim. Innymi słowy: to, co przynosi dobre owoce i daje satysfakcję; coś co nas 

rozwija. Takie rzeczy są widoczne na tle wspólnot w których żyjemy: rodziny, 

Kościoła; środowisk pracy i innych. To właśnie pole naszej świętości.

ks. Krystian Wilczyński

	 Po	pierwsze. Różaniec jest modlitwą szczególnie cenioną i zalecaną przez 

papieży. Pius XII nazywał go „Streszczeniem całej Ewangelii”, dla Jana XXIII był on 

najdoskonalszą modlitwą medytacyjną, zaś Paweł VI określił go mianem modlitwy 

ewangelicznej „o orientacji wybitnie chrystologicznej”. Jan  Paweł II, w dwuletnim 

cyklu katechez maryjnych (1995-1997), mówił o   różańcu jako o modlitwie, która w 

sposób bardzo wyraźny jest podporządkowana jednemu celowi: „uwielbieniu 

Chrystusa”. Różaniec jest najczęściej praktykowaną medytacją chrześcijańską. 

Ta prosta i   popularna modlitwa rozwinęła się na Zachodzie jako odpowiednik 

„modlitwy serca” czy też „modlitwy Jezusowej”, która wyrosła na glebie 

chrześcijańskiego Wschodu. Różaniec stał się dla wiernych prawdziwą szkołą 

modlitwy. Kontemplując wraz z Maryją tajemnice z życia Jezusa, człowiek 

przysposabiał swoje serce do uwielbienia miłosiernej miłości Pana.

Obrazem tego jest ewangeliczny opis przekazania talentów. Zwykle tłumaczy 

się go powierzchownie: dostaliśmy zdolności i trzeba je wykorzystywać. My idźmy 

w głąb. Pomyśl jak czuli się obdarowani owymi talentami? Nie dostali żadnych 

wskazań. Czy od razu wiedzieli co z nimi zrobić i jak je wykorzystać? Czy wiedzieli 

który do czego służy? Potrzeba było odkrywać owe talenty. Potrzeba było je 

wykorzystać mądrze. Widzimy tu zaangażowanie całego człowieka: myśli (rozum); 

świadomości, że talent to dar i trzeba będzie go zwrócić; odwagi w podjęciu decyzji 

i ryzyka „puszczenia ich w obieg”; wzajemnej konsultacji, czyli pomocy wspólnoty; 

wreszcie troski o proces pomnażania, żeby był jak najbardziej owocny.

Po	drugie. Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną. Piotr, Jakub i Jan tylko 

przez chwilę podziwiali na górze Tabor piękno Jezusa przemienionego światłem swej 

Boskości. Maryja natomiast kontemplowała swego Boskiego Syna nieustannie: 

w Betlejem, w Nazarecie, w Kanie Galilejskiej, na Kalwarii. Maryja, jako Matka, 

nie spuszczała z Niego wzroku, zachowując w swoim sercu wszystkie Jego słowa 

i czyny. A wspomnienia te, wyryte w Jej duszy, stały się poniekąd Jej osobistym 

„różańcem”, odmawianym przez Nią nieustannie za dni Jej ziemskiego życia. Tak więc 

człowiek wierzący, który odmawia różaniec, wypełnia tym samym ewangeliczne 

zobowiązanie do modlitwy nieustannej i pozwala, by tajemnica zbawienia 

przeniknęła całe jego życie (na wzór Maryi).

Uroczystość Wszystkich Świętych 

Jaki jest sens modlitwy różańcowej? 

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Lateran: Matka i głowa wszystkich kościołów świata



4. 5.

Po	trzecie. Różaniec jest uczeniem się Chrystusa od Maryi. W różańcu Jezus 

jest Mistrzem, który naucza, a zarazem Tym, którego mamy poznawać. Osobą 

najbardziej doświadczoną w tym „poznawaniu” Jezusa jest Matka-Maryja, gdyż Ona 

najlepiej zna Syna-Chrystusa. Nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas w głęboką 

znajomość z Nim. Zatem medytując tajemnice różańca, uczymy się od Maryi 

„odkrywać” Jezusa, wnikać w Jego tajemnice i rozumieć Jego naukę. Jednak to 

poznawanie Chrystusa nie może ograniczać się do znajomości teoretycznej, lecz ma 

prowadzić do doświadczania w życiu tajemnicy komunii z Jezusem. Odmawiając 

różaniec, pozwalamy Maryi, by z   macierzyńską troską wychowywała nas 

i kształtowała, aż w pełni ukształtuje się w nas Jej Syn-Jezus.

Po	czwarte. Podczas różańca razem z Maryją prosimy Jezusa, aby upodobnić 

się do Niego. W zachowaniu takiej postawy właśnie pomaga nam różaniec. Gdy 

modlimy się nieustannie do Matki Bożej wierząc, że Ona może - tak jak w  Kanie 

Galilejskiej - wszystko wyjednać u Serca Syna, ufamy, że tak się stanie; oczywiście, jeśli 

taka będzie Wola Boża. To przekonanie umacniało się w ludzie chrześcijańskim przez 

wieki na drodze osobistego doświadczenia.

Po	szóste. Różaniec to klucz do tajemnicy Chrystusa i tajemnicy człowieka. 

Modlitwa różańcowa stale czerpie z czystego źródła Ewangelii. W ten sposób staje się 

kluczem do coraz głębszego i coraz bardziej osobistego poznawania Chrystusa. 

Kontemplacja Jezusa nieuchronnie prowadzi do kontemplacji tajemnicy człowieka, 

gdyż w tajemnicy Chrystusa zawiera się tajemnica człowieka. Rozważając tajemnice 

Chrystusa, odkrywamy prawdę o swej ludzkiej egzystencji. Kontemplując narodziny 

Syna Bożego - uczymy się sakralnego charakteru życia, patrząc na dom w Nazarecie - 

poznajemy pierwotną prawdę o rodzinie według planu Bożego, słuchając Nauczyciela 

– w  tajemnicach życia publicznego czerpiemy światło, by wejść do Królestwa Bożego, 

a idąc drogą na Kalwarię - uczymy się znaczenia zbawczego sensu cierpienia. Wreszcie 

kontemplując Chrystusa i Jego Matkę w chwale - widzimy cel, do którego jesteśmy 

wezwani, jeśli pozwolimy się uzdrowić i  przemienić przez Ducha S�więtego. Można 

zatem powiedzieć, że każda tajemnica różańca, stając się przedmiotem dobrej 

medytacji, rzuca światło na tajemnicę człowieka.

Podsumowując. Różaniec jest sprawdzoną modlitwą na każdą porę dnia 

i   życia; odmawiany we wspólnocie czy indywidualnie, ożywia modlitwę osobistą 

Po	piąte. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną. A ponieważ jego tajemnice 

obejmują tylko niektóre wydarzenia z życia Chrystusa, dlatego też papież Jan Paweł II 

uznał za stosowne włączyć do modlitwy różańcowej tajemnice z publicznego życia 

Chrystusa, od Jego chrztu po Mękę, w których objawia się On jako „światłość świata”. 

Dzięki temu uzupełnieniu różaniec w jeszcze większym stopniu stał się „kompendium 

Ewangelii”, a zarazem została wzbogacona jego duchowa treść, która jest 

wprowadzeniem w głębię Serca Jezusa - oceanu radości i światła, boleści i chwały.

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (16)

18:30 ++ Maksyma (ona), Kasjan, Teresa, Tadeusz, Dominik Felicja Leśniewscy 

18:30 ++ Rodzice: Stanisław (ona) i Symforian oraz brat Andrzej

PONIEDZIAŁEK	16.11.2020	NAJŚWIĘTSZEJ	MARYI	PANNY	OSTROBRAMSKIEJ,	

MATKI	MIŁOSIERDZIA

ŚRODA	18.11.2020	BOGOSAWIONEJ	KAROLINY	KÓZKÓWNY,	DZIEWICY	I	MĘCZENNICY

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (17)

7:30 ++ Rodzice: Franciszek i Katarzyna, siostry: Stanisława i Anna

7:00 + Danuta Kiecak w miesiąc po pogrzebie

6:30 ++ Czesław i Stanisława Szymańscy

7:30 ++ Rodzice: Marianna i Stanisław, dziadkowie z obojga stron, teściowie: Zo�ia i Jan, 

Celina, Jan, Ewa, Andrzej, Władysław, Katarzyna

WTOREK	17.11.2020	ŚWIĘTEJ	ELŻBIETY	WĘGIERSKIEJ,	ZAKONNICY

6:30 + Józef Boguszewski w 25 rocznice śmierci

7:00 + Jan Wróblewski w miesiąc po pogrzebie

każdego człowieka. To codzienne „rozważanie z Maryją” jest zalążkiem nadziei 

i pokoju, rodzących się w sercach poszczególnych ludzi dzięki kontemplacji Jezusa.

oprac. ks. Marcin Gałczyński, na podstawie: Abp Angelo Amato, Głębia modlitwy 

różańcowej, [w:] L'Osservatore Romano. Wydanie polskie, 11-12 (2004), s. 50-51.

7:00 + Stanisław Dziedziul – intencja od Rycerzy św. Michała Archanioła

7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

matki Bożej dla Siostry Krystyny w dniu jej imienin

18:30 ++ Henryk Tyborowski w 32. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, rodzeństwo, 

Sławomir

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (15)

18:30 Dziękczynna z okazji 1. rocznicy ślubu Klaudii i Filipa

7:30 ++ Stefan w 27. rocznicę śmierci  oraz zmarli rodzice

7:00 ++ Zo�ia, Bronisław, Helena, Feliks, Kazimierz, Bolesław, Jan, Henryk

7:30 ++ Rodzice: Aniela i Józef Strhal, Jan Klementyna Jakubiec, siostra Agnieszka, zmarli 

z rodziny Paliszewskich

7:00 ++ Rodzice z obojga stron: Barbara i Edmund, Maria i Franciszek oraz rodzeństwo: Zo�ia, 

Tadeusz, Daniela, Stanisław

7:00 ++ Stanisława (ona) i Józef i zmarli z rodziny

7:30 ++ Zo�ia, Jan Klara Franciszek, Marianna, Józef, Teresa, Stanisław, Katarzyna, wszystkie 

dusze w czyśćcu cierpiące

6:30 O nawrócenie Mateusza, o silną wiarę dla niego i jego rodziny, prośba o opiekę Matki 

Bożej na każdy dzień

Kilka słów o odpustach

Intencje Mszalne 16-22.11.2020
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