
XXXIV Niedziela Zwykła - Niedziela Chrystusa Króla – 22.11.2020 (nr 351)

Liturgia Słowa

Para�ia	Rzymsko-Katolicka	NMP	Królowej	Różańca	Św.

Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego - Gdańsk Przymorze

Królowa Różańca
Biuletyn Parafialny

1.www.nmp.pl8.

poniedziałek -  piątek 
( z  w y j ą t k i e m  ś r o dy )
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Ogłoszenia dzuszpasterskie

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale 
i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. 
I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak 
pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej 
stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni 
Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia 
świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, 

Ewangelia

1 list do Koryntian (1 Kor 15,20–26.28)

I	czytanie

To mówi Pan Bóg: „Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak 
pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród 
rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze 
wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł 
moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, 
zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą 
i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie”. Do was zaś, owce moje, to mówi Pan 
Bóg: „Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły”.

Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ 
bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się 
zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy 
będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem 
ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy 
przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. 
Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu 
poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, 
aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 
 

Księga Ezechiela (Ez 34,11–12.15–17)

II	czytanie

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 25,31–46)

1.	Uroczystość Chrystusa Króla, którą dzisiaj obchodzimy jest ostatnią niedzielą roku 
liturgicznego. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent.

powiedział, że stworzenie jest pierwszą „księgą”, jaką 

różnorodność, zostali doprowadzeni do miłowania

zachowywaniem Twego prawa i postępowaniem wysługującym zbawienie.
Naucz mnie, jak jest małym to, co ziemskie, jak wielkim to, co Boskie, jak krótkim, 

co doczesne, jak nieskończonym, co wieczne.
Spraw, abym dobrze przygotował się na śmierć, przejął się lękiem Twojego sądu, 

uniknął potępienia i osiągnął niebo. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

podziwiając jego uporządkowaną i piękną 

A	to	tylko	kwiaty
S�więty Bonawentura, piewca mądrości franciszkańskiej

 i uwielbienia Stwórcy.

Bóg otworzył przed naszymi oczyma, abyśmy, 

2. Opłatek na stół wigilijny rozprowadzany jest przez panów kościelnych przy 
wyjściach z kościoła. Para�ia nie upoważniła żadnej osoby do roznoszenia opłatków 
do prywatnych mieszkań. Ostrzegamy przed oszustami. S�wiece Caritasu Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom będą są do nabycia u pań z Para�ialnego Zespołu Caritas 
/świeca mała 6 zł,  duża 16 zł./.

4.	Katechezy przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania znajdują się na 
stronie internetowej para�ii.
5.	 Zapraszamy na nabożeństwa: w poniedziałek godz.18.00 Koronka do Bożego 
Miłosierdzia, środa godz. 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
6.	 W związku z pandemią biuro para�ialne będzie czynne TYLKO popołudniu, 
w godzinach od 15 do 18 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek.
7.	 Zachęcamy do nabywania Biuletynu Para�ialnego i prasy katolickiej w sali św. 
Wojciecha.
8.	Zmarli nasi para�ianie: + Natalia Sarwińska l.89, +Zbigniew Szutarski l.63, +Andrzej 
Miłoński l.56, +Zygmunt Andersohn l.77, +Marcin Krawczyk l.77, +Maria Rułkowska 
l.87.

3. Para�ialny zespół Caritas organizuje zbiórkę żywności dla potrzebujących rodzin na 
święta Bożego Narodzenia. Każdy kto chciałby włączyć się do tej szlachetnej akcji 
prosimy przynoszenie produktów w poszczególne niedziele adwentu do sali Caritas, 
/za ołtarzem/ w dolnym kościele po Mszach św., w godzinach przedpołudniowych.

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	



Słowo na niedzielę

2. 7.

Królestwo Boże nie polega na panowaniu administracyjnym tu, na ziemi. Różni się 
w istotny sposób od królestw tego świata i nie wolno go sprowadzać tylko do 
doczesności. O istocie Królestwa Bożego Kościół opowiada w prefacji modlitwy 
eucharystycznej. Jest to królestwo utworzone z Paschy Baranka – z O�iary męki 
krzyżowej Jezusa. Jest to Królestwo wycierpiane dla nas, w którym są żywo obecne 

 

 Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Co mówi 
Pan? Jakie ma do nas przesłanie? Jaką ewangelię (dobrą nowinę) dla poddanych z jego 
ziemi? Przyglądając się liturgii słowa wyłania się temat wspólnoty, i to nie byle jakiej. 
Chodzi o wspólnotę, którą zgromadzi sam On – Pasterz stada; chodzi o wspólnotę, 
która jest powołana do kroczenia za nim tu, pośród ciemnych dolin ku szczęściu 
przebywania na niebieskich pastwiskach; chodzi o wspólnotę, którą cechuje miłość 
miłosierna do drugiego człowieka, taka, jaką ma do nas Jezus.

Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.

a odwiedziliście Mnie;byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają 
sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? 
spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? 
lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu 
i przyszliśmy do Ciebie?". Król im odpowie: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy 
odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień 
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście 
mnie". Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo 
spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie 
usłużyliśmy Tobie?". Wtedy odpowie im: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego 
nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci 
na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

 Antyfona na wejście dzisiejszej uroczystości czerpie z Apokalipsy obraz 
stojącego Baranka, jakby zabitego, który ma całą chwałę Bożą i całe panowanie – 
wszędzie i zawsze. Nie ma chwili czasu, ani skrawka obszaru ziemi, który nie 
podlegałby Jezusowemu panowaniu.
 Przyglądając się modlitwie zwanej kolektą – przeprowadzającej nas od 
obrzędów wstępnych do liturgii słowa, wyczuwamy kierunek oddziaływania 
Królestwa Chrystusa: całe stworzenie, podległe Chrystusowi, jest przez Niego 
oczyszczane z grzechu i zmierza ku chwale niebieskiej. Koresponduje to ze słowami 
Pana sądzonego przez Piłata: „Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18,36); a także 
ze sceną dzisiejszej Ewangelii – o Królu, który ma władzę przenoszenia w wieczność.

 Starożytna zasada chrześcijańskiej wspólnoty mówi: Lex orandi – lex credendi 
(prawo modlitwy, prawem wiary). Głosi ona, iż Kościół wierzy tak, jak się modli. 
Sięgając do tekstów modlitw, zwłaszcza używanych podczas liturgii, można odczytać 
z nich prawdy wiary podane nie akademicko, lecz duszpastersko – w sposób możliwie 
jak najbardziej przystępny dla wiernych.

9:30 ++ Dionizy, Łucja i Maria

16:00 ++ Anna Rusiecka w 3. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny Rusieckich i Fuczków
19:00 + Urszula Kędzierska w 35. rocznicę śmierci
DOLNY	KOŚCIÓŁ

8:00 ++ Stanisław Dorynek w 5. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron

12:30 ++ Józef Drążkowski w 3. rocznicę śmierci 
11:00 ++ Mąż Andrzej i zmarli z rodziny 

12:30 Z podziękowaniem za 90 lat życia Sabiny, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
  Boże i opiekę Matki Bożej dla niej i całej rodziny

6:30 + Władysława (ona) Kowalik 

Kieruj mną w swojej mądrości, otocz swą sprawiedliwością, pocieszaj dobrocią, 
chroń swoją potęgą.

O�iaruję Ci moje myśli, Panie, aby mnie prowadziły do Ciebie; moje słowa, aby 
mówiły jedynie o Tobie; moje uczynki, aby zgodne były z Twoją wolą, i całe 
postępowanie moje, aby było życiem wyłącznie dla Ciebie.

Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę dlatego, że Ty chcesz, chcę, jak Ty chcesz i jak 
długo chcesz.

Proszę Cię, Panie, abyś oświecił mój rozum, pobudził moją wolę, oczyścił ciało 
i uświęcił duszę.

Daj mi żałować za przeszłe grzechy i zwyciężyć przyszłe pokusy, opanować złe 
skłonności i nabywać odpowiednie dla mnie cnoty.

Daj mi, dobry Boże, miłość ku Tobie i wstręt do moich wad, szczerą troskę 
o bliźnich i pogardę tego, co złe na świecie.

Spraw, abym się starał słuchać przełożonych, pomagał podwładnym, dbał 
o przyjaciół i przebaczał wrogom.

 Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmocnij moją wiarę; ufam Tobie, ale wspomóż 
moją nadzieję; miłuję Ciebie, lecz uczyń moją miłość bardziej gorącą; żałuję za moje 
grzechy, ale spraw, bym żałował doskonałej.

Uwielbiam Cię jako Stwórcę wszechrzeczy, pragnę Ciebie jako celu ostatecznego; 
wychwalam Cię jako ustawicznego dobroczyńcę, wzywam jako miłosiernego obrońcę.

Spraw, Panie, abym był skupiony w modlitwie, wstrzemięźliwy przy posiłku, 
dokładny w pracy i zdecydowany w zamiarach.

Pomóż mi czuwać nad popędami natury, nad współpracą z łaską, 

Uczyń mnie roztropnym w radach, wytrzymałym w niebezpieczeństwach, 
cierpliwym w przeciwnościach i pokornym w powodzeniu.

Pomóż mi zwyciężać pożądliwość umartwieniem, skąpstwo jałmużną, 
gniewliwość łagodnością, a oziębłość zapałem.

Natchnij mnie troską o czystość sumienia, skromność zachowania się i wyglądu, 
mowę bez zarzutu i życie uporządkowane.

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

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI



3.6.

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 2-8.11.2020

CZWARTEK	26.11.2020

7:00 + Józef Pawelski( l.92) w miesiąc po pogrzebie
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, o Boże
  błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Siostry Bon�ilii w dniu jej imienin

7:00 + Stanisław Dziedziul – intencja od Rycerzy św. Michała Archanioła
7:00 + Eugeniusz Studziński w miesiąc po pogrzebie

SOBOTA	28.11.2020

7:00 ++ Zmarli z rodziny Budych i Czerwińskich

7:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo w dniu 80. urodzin i opiekę Matki Bożej na
  dalsze lata życia dla Franciszka

6:30 + Ryszard Weneckun

7:30 ++ Andrzej w 9. rocznicę śmierci, Władysława (ona) w 10. rocznicę śmierci,
  Ryszard w 5. rocznicę śmierci Z�yluk

18:30 + Zbigniew Dmowski w 15. rocznicę śmierci, Piotr Dmowski w 2. rocznicę
  śmierci 
18:30 ++ Ewa w 4. rocznicę śmierci, rodzice i brat

7:30 ++ Helena, Florian, Andrzej, Stanisław i zmarli z rodziny
7:00 + Tadeusz Leszczyński w miesiąc po pogrzebie

18:30 + Leszek Lis w 1. rocznicę śmierci

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (27)

7:00 + Ryszard Demby w kolejną rocznicę śmierci

GÓRNY	KOŚCIÓŁ
1	NIEDZIELA	ADWENTU	29.11.2020

18:30 Z prośbą o zdrowie, wypełnienie woli Bożej w życiu, Boże błogosławieństwo 
 i opiekę Matki Bożej w pracy

8:00 Za wstawiennictwem świętych zakonów franciszkańskich z prośbą o świętość
  życia dla sióstr, kapłanów i ich rodzin
9:30 ++ Jan Brzeziński w 8. rocznicę śmierci oraz jego rodzice i dziadkowie 
11:00 Za para�ian 

6:30 + Edward Bucior w miesiąc po pogrzebie
7:00 + Maria Korycka w miesiąc po pogrzebie

18:30 ++ Czesława (ona) w 4. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny

PIĄTEK	27.11.2020
6:30 + Władysława (ona) Kowalik (26)
6:30 + Marek Bielaszewski w 1. rocznicę śmierci 

7:30 + O życie wieczne i radość nieba dla Katarzyny Sałata 

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (25) 

7:30 ++ Władysława (ona) Konopka w 23. rocznicę śmierci, Jan Konopka, Katarzyna
  Sałata 

18:30 ++ Edwin Sobiechowski, rodzice z obojga stron 

owoce Najświętszego poświęcenia się Mesjasza: wieczne i powszechne królestwo 
prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju.
 Pierwszym działającym jest Bóg w Trójcy jedyny, który pragnie naszej 
świętości. Z� eby umożliwić ludziom jej przyjęcie, konieczne było zgładzenie grzechu 
przez kogoś, kto go nie miał. Tym kimś okazał się Chrystus Król. Pomimo swojej 
boskiej godności, uniżył się i przez krzyż pokazał, że prawdziwym królowaniem jest 
dawanie wolności od grzechu. Ten jest panem, kto działa na rzecz uwolnienia 
więźniów z niewoli życia bez Boga.

 Czujmy się zaproszeni do ogłaszania, wprowadzania i ukazywania 
Królowania Chrystusa na ziemi. Ono jest wieczne i pełnię ukaże po ostatecznym 
osądzeniu świata. Choć to jeszcze pieśń przyszłości, to Królestwo Boże jest już w nas 
i możemy je zaprowadzać uczynkami miłosierdzia. Nauczywszy się miłości w czasie 
doczesnym, będziemy mieli szansę zostać przeniesionymi do wiecznego miłowania 
Trójcy S�więtej. Musimy tylko pamiętać, że dla Chrystusa panowanie oznacza służenie 
(Mt 20,26; J 13,14; Flp 2,7) i według tego żyć.

1. W 1917 r. w Fatimie, w Portugalii, Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci: 
Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Przychodziła przez kolejnych sześć miesięcy, 
począwszy od maja do października, każdego trzynastego dnia miesiąca. Ukazując się 
po raz drugi, 13 czerwca, Matka Boża zapowiedziała, że niedługo zabierze Franciszka 
i Hiacyntę do nieba, a Łucję pozostawi na ziemi, gdyż Jezus pragnie posłużyć się nią, 
aby ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Tego dnia dzieci 
ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, co 
symbolizowały otaczające Je ciernie. Maryja powiedziała do dzieci i innych 
zgromadzonych: Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec. Innym zaś razem 
Matka Boża prosiła o o�iarowanie modlitw i cierpień w intencji grzeszników.
Podczas objawień Maryja również powiedziała do dzieci: Widziałyście piekło, do 
którego tra�iają dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić na 
świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczynią to, co wam 
powiem, wiele dusz się zbawi i zazna pokoju....

 Dlatego antyfona na Komunię opowiada o Panu jako królu zasiadającym na 
tronie, czyli rządzącym aktywnie, który pragnie obdarzać swój lud pokojem. Ten stan 
ma trwać do końca. Wspomina o tym modlitwa po Komunii. Kościół woła w niej o to, 
żeby był wolny i radośnie posłuszny Bogu. Tylko wolność „od” pozwoli odnaleźć 
właściwą wolność „do”.

ks. Krystian Wilczyński

2. Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża ukazała się siostrze Łucji ponownie, już po 
śmierci Franciszka i Hiacynty, dnia 10 grudnia 1925 r., w Pontevedra (Hiszpania), tym 
razem z Dzieciątkiem Jezus. W czasie tego objawienia po raz kolejny Maryja zwróciła 
uwagę na Jej Niepokalane Serce otoczone cierniami. Wówczas Matka Boża wezwała do 
podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, powiedziała: 
Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie 

Uroczystość Wszystkich Świętych 
Skąd się wzięło Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca?

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Lateran: Matka i głowa wszystkich kościołów świata



4. 5.

c) odmówić pięć tajemnic różańcowych;

7. Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie, co 
wyraźnie podkreślił Pan Jezus: To jest prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz 
mało kto kończy, i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak 
wolę, żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia 
Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście 
bezdusznie i z obojętnością... Te osoby, które czynią to w celu wynagrodzenia 
Niepokalanemu Sercu NMP - one najbardziej podobają się Jezusowi.

6. Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925 r., aby 
opisać, w jaki sposób należy praktykować nabożeństwo wynagradzające za grzechy 
popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
a) w pierwsze soboty miesiąca należy przystąpić do spowiedzi św. z intencją 
wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można 
także skorzystać z łaski sakramentu pokuty i pojednania wcześniej, byleby w tym dniu 
być w stanie łaski uświęcającej;

d) przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe o�iarując tę medytację 
w powyższej intencji.

bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. 
Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na 
pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy 
w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden 
różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami 
różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.
3. Dnia 13 września 1939 r. nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało 
aprobatę kościelną i zaczęło rozwijać się na całym świecie. Poprzez to nabożeństwo 
wynagradzamy pięć różnych zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce 
Maryi: (1) bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu, (2) bluźnierstwa 
przeciw Jej Dziewictwu, (3) bluźnierstwa przeciwko Jej Boskiemu Macierzyństwu 
i nieuznawanie w Niej Matki ludzi, (4) znieważanie czynione przez tych, którzy 
wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Maryi, 
(5) obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.
4. Istotą nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca jest wynagrodzenie za grzechy 
popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, które to 
obrażają Pana Boga i Jej Niepokalane Serce, i są pogardą wobec Bożej miłości oraz 
powodem mąk piekielnych ludzi. Maryja pragnie ocalić jak najwięcej osób, dlatego 
przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od 
piekła, i aby skłonić ich do nawrócenia.
5. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, 
zaproponowana przez Maryję i Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać 
Pana Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi. Dzięki temu 
nabożeństwu także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu oraz ku bliźnim.

b) przyjąć Komunię św., w pięć pierwszych sobót miesiąca, w wyżej wymienionej 
intencji;

oprac.	ks.	Marcin	Gałczyński

6:30 + Jerzy Wysocki w miesiąc po pogrzebie

Przykładowe wzbudzenie intencji: Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie 
grzeszników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi…

7:30 ++ Mąż Józef w 22. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron oraz rodzeństwo
7:30 Dziękczynna z okazji urodzin Heleny Gierszewskiej z prośbą o Boże  

błogosławieństwo, zdrowie, ulgę w cierpieniu i opiekę Matki Bożej

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (22)

7:00 Za Ojczyznę, Prezydenta i Premiera 

PONIEDZIAŁEK	23.11.2020

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

18:30 ++ Genowefa i Jan Dolni, Teresa Lewandowska w miesiąc po pogrzebie
18:30 Dziękczynna z okazji urodzin Aldony i jej rodziny

6:30 + Władysława (ona) Kowalik (23)

18:30 ++ Helena Zielińska w 16. rocznicę śmierci, Stanisława (ona) i Marian Zielińscy

6:30 ++ Gertruda i Jan Laskowscy, Józef, Henryk, Krystyna, Urszula, Idzi i zmarli 
 z rodziny

6:30 W pewnej intencji Bogu wiadomej
6:30 + Władysława (ona) Kowalik (24)

ŚRODA	25.11.2020

18:30 ++ Halina Włodarska w 15. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, bracia: 
 Zbigniew, Witold, Leonard, Henryk i jego żona Jadwiga Z� emojtel 

WTOREK	24.11.2020	ŚWIĘTYCH	MĘCZENNIKÓW	ANDRZEJA	DUNG-LAC	
I	TOWARZYSZY

7:00 + Franciszek Protaś 

7:00 ++ Mąż Mirosław Z� urek w 25. rocznicę śmierci, córka Ewa i rodzice z obojga 
 stron 

7:30 ++ Zbigniew Siesicki w 2. rocznicę śmierci oraz żona Gizela i rodzice z obojga
  stron
18:30 ++ Rodzice: Marianna i Józef, szwagier Józef

7:30 ++ Sąsiedzi: Franciszek i Władysława Małeccy
7:30 ++ Zygmunt Pokorski w 15. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Pokorskich

7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej 
 i potrzebne łaski dla Katarzyny i jej rodziny

7:00 + Janusz Wilemborek w 1. rocznicę śmierci

Kilka słów o odpustach

Intencje Mszalne 23-29.11.2020
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