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XXXIII Niedziela zwykła: (Prz 31, 10-31; Ps 128; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30)
Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który 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: "Dobrze, sługo dobry i
wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, 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 rzeczach niewielu, 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".
Nadmiar mieć będziecie…
Co to znaczy mieć talent, być utalentowanym, być zdolnym? Zagadnienie niezwykle trudne do zdefiniowania. Co ma być probierzem (miarą) do zmierzenia talentu? Punktacja? Wynik IQ? Czy tę sprawę można powierzyć jurorom? A czy oni, którzy decydują o miejscu, punktach, mają talent czy tylko
go sobie kupili? A może to inni uznali, że jurorzy są utalentowani? Ludzie z talentem ciągną nas w
górę – ku wyższym sprawom, ku cnotom.
Obrazowa przypowieść o talentach siłą rzeczy kieruje naszą myśl ku sprawie przyziemnej: Ile jest
wart talent? Czy tym sługom warto było się poświęcić, dalej służyć swemu panu? Mogli przecież
pracować na swoim. Pomaga nam to zrozumieć jeden z ojców Kościoła:
„<Każdemu bowiem, który posiada, będzie dane i będzie miał w obfitości, a od tego, który nie
ma i to, co wydaje się posiadać, będzie zabrane>. Chociaż wielu z natury jest rozsądnych i obdarzonych talentem, jeśli przez niedbalstwo i lenistwo marnują te naturalne dary, przyprawiają się o utratę
owych dóbr natury i widzą, że nagroda, która im była obiecana, przypada w udziale innym. (c.d. str.2)
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Nadmiar mieć będziecie…(c.d. ze str.1)
A to znów powiedziane jest po to, by porównać ich z tymi, co mają nieco mniejsze zdolności i umysł
mniej bystry, pilnością i starannością wyrównują to, czego z natury im nie dostaje”
(św. Hieronim).
Utalentowani podwyższają poprzeczkę. Wprawdzie znajdą się tacy, którzy za wszelką cenę tę poprzeczkę obniżą, a nawet specjalnie strącą, ale to nam nie przeszkadza w dążeniu do królestwa niebieskiego.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s.146-147
Rodzice przygotowują dziecko do Pierwszej spowiedzi św. i Pierwszej Komunii św. (9)
Zadanie 1. Każdego dnia wraz z dzieckiem odmów modlitwę za zmarłych z Waszej rodziny.
Zadanie 2. Dalej w czasie modlitwy wieczornej pamiętajcie uczynić z dzieckiem krótki
rachunek sumienia, zauważcie to, co było dobre i zwróćcie uwagę na to, co było niewłaściwe. Bogu za dobro podziękujcie, a za grzech przeproście.

19 listopada: Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego
Jest to okazja do wspólnego
dziękczynienia razem z wiernymi
za dar powołania do Zgromadzenia
Redemptorystów i uczestnictwa w
misji Najświętszego Odkupiciela.
Dzień ten został ustanowiony
przez O. Generała w 2014 r.
Matka Boża Nieustającej Pomocy –
w zeszłym roku obchodzilismy 150
lat od odnowienia kultu Jej ikony –
niech nam wyprasza obfitość łaski
Ducha Świętego, aby nasza posługa
była owocna.

Modlitwa o powołania do Zgromadzenia
Chryste Odkupicielu, Ty sprawiłeś, że Zgromadzenie Redemptorystów, a w szczególności jego święci Współbracia zawsze ofiarnie wypełniali Twoją wolę. Prosimy
Cię, by współcześni redemptoryści odważnie głosili Twoją Ewangelię. Wzbudzaj
w sercach młodych ludzi nowe powołania, daj im łaskę rozpoznania i podjęcia
zaproszenia do pójścia za Tobą, aby jako kapłani lub bracia zakonni głosili obfite
Odkupienie ludziom ubogim i opuszczonym. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
Więcej na: http://www.redemptor.pl/19-listopada-dzien-wspierania-redemptorystowskiego-powolania-misyjnego
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 20 XI – 1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64;
Karmel godz. 730 - + Adam Kowalski
Ps 119; Łk 18, 35-43
(int. od uczestników pogrzebu)
00
7
1. + Rozalia Lis
800 1.
1800 1. W int. Ojczyzny, Radia Maryja, Telewizji TRWAM; 2. O błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny; 3. Dziękczynna za wysłuchane prośby o pomyślne zakończenie spraw zdrowotno –
rentowych dla córki Jolanty Lewandowskiej; 4. + W int. wypominanych.
Wtorek 21 XI – 2 Mch 6, 18-31; Ps 3; Łk 19. 1-10
Karmel godz. 730 - Int. OCD
700 1. + Rodziców: Serafina i Franciszek Czyżewscy
800 1. + W int. wypominanych.
1800 1. Int. zbiorowych Nowenny Nieustannej; 2. Za Ojczyznę, o wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii
Środa
700
800
1800

22 XI – 2 Mch 7, 1. 20-31; Ps 17; Łk 19, 11-28
Karmel godz. 730 - W int. Elżbiety
1. + Emilia i ks. Antoni Czyżewski
1. + Wanda Jasnos w 1 m-c po śm.; 2. + Tomasz i Zofia , zm. z rodz. Grabowskich
1. + W int. wypominanych; 2. + s. Cecylia, s. Krystyna i zm. karmelitanki i karmelici bosi;
3. + Andrzej Magiera w 1 r. śm., zm. z rodz. Dynarskich i Magierów; 4. + Andrzej Proc i o
błog. Boże i zdrowie dla Mieczysławy

Karmel godz. 730 - + Jadwiga, Władysław, Tadeusz
Czwartek 23 XI – 1 Mch 2, 15-29; Ps 50; Łk 19, 41-44
00
7
1. Wynagradzająca za zaniedbania i oziębłość wobec Najświętszego Sakramentu Henryki.
800 1. + Tadeusz Pardo, rodzice, rodzeństwo; 2. + Stanisław Kulesza, rodzice, teściowie, rodzeństwo
1800 1. + W int. wypominanych; 2. + Hubert Krepel; 3.+ Adam Jerużalski; 4.+ Leonia Pokój,
Krystyna Babińska, rodzice, teściowie
Piątek 24 XI – 1 Mch 4, 36-37. 52-59; Ps 1 Krn 29, 10-12; Łk 19, 45-48
Karmel godz. 730 –
00
7
1. + Tadeusz Berger w 1 r. śm.
800 1. + Katarzyna i Izydor Wąsowscy; 2. + Wiktoria i Władysław Czyżewscy
1800 1. W int. wypominanych; 2.+ Stanisława Skórko w 1 m-c po śm.; 3. + Adam Strzyżewski;
4.+Czesław Wojtaś, zm. z rodziny
Sobota 25 XI – 1 Mch 6, 1-13; Ps 9; Łk 20, 27-40
Karmel godz. 730 - + Zygmunt Jocz
700 1. + W int. Parafii
800 1. + Jerzy Karaszewski w 1 r. śm; 2. + Adam Kowalski w 1 m-c po śm.
1100 1. W int. Papieża Franciszka; 2. + W int. wypominanych.
1800 1. + Tadeusz Czyszek (int. od uczestników pogrzebu); 2. + z rodz. Skarbeckich: Kazimiera, Kazimierz, Katarzyna; Jolanta i Janusz Trzepiór; 3. + Andrzej Proc
Niedziela 26 XI – Ez 34, 11-12. 15-17; Ps 23; 1 Kor 15, 20-26. 28;
Karmel godz. 730 - O błog. Boże i
Mt 25, 31-46
zdrowie dla Heleny
700 1. Dziękczynno – błagalna w 52 r. sakramentu małżeństwa Zenony i Feliksa Bąbel i w 26 r.
sakramentu małżeństwa Anny i Mirosława
830 1.+syn Artur Bieńko, rodzice, teściowie, zm. z rodz.; 2. +mąż Stanisław Skowroński, syn Krzysztof
1000 1.+Jan i Bożena Michalewicz, rodzice i bracia z rodzin Michalewicz i Zorena; 2. +Jan Leśniewski
1130 1. Dziękczynno – błagalna w int. Andrzeja Skowrońskiego.; 2. + Dariusz Kruszewski
1300 1.
1630 1. + Romuald Butrymowicz, rodzice, Aniela i Józef Kata i zm. z rodziny; 2. + Irena Buko
1830 1. + w int. wypominanych; 2. + mąż Mirosław, Bronisława i Jan, Edmund, zm. z rodz. Szulta
Intencje Mszy św. można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej.
Kancelaria Parafialna w tym tygodniu czynna będzie: wtorek, środę, czwartek
w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730.
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
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Ogłoszenia: XXXIII niedziela zwykła – 19 XI 2017 r.
1. Niedziela 19 listopada: (XXXIII Niedziela zwykła).
- Msze św. w niedziele sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Msze św. w dni powszednie: godz. 7:00, 8:00, 11:00 (tylko w soboty), 18:00.
- Spowiedź św. w dni powszednie: od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30, dodatkowo
w piątek od godz. 19:00 do 20:30; w niedzielę 15 minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św.
- Gościmy w naszej parafii O. Grzegorza Rukszełło, redemptorystę pracującego w Rosji. Przed
kościołem możemy złożyć ofiary do puszek na działalność misyjno – duszpasterską prowadzoną
przez redemptorystów w Rosji.
- Godz. 15:30 – III Spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci.
17:15 spotkanie
zmiana tajemnic
różańcowych.
W- godz.
listopadzie
dla rodziców
dzieci uczęszczających do klas O – II i przedszkoli
Dzień
imienin
O.
Waldemara
Michalskiego,
do wspólnej
modlitwy
z Solenizantem
na Mszę
będzie wyjątkowo w czwartą niedzielę miesiąca,
czyli
26 listopada
2017 r. zapraszamy
na Mszy św.
o
św. o godz. 18:00
godz. 16.30.
WYPOMINKI
W każdy dzień listopada odprawiać będziemy nabożeństwo za zmarłych - wypominki.
We wtorek o godz. 730, w sobotę o godz. 1130, w pozostałe dni o godz. 1730. Kartki z imionami
zmarłych, za których pragniemy modlić się w czasie nabożeństw wypominkowych, można składać w zakrystii, kancelarii parafialnej i przy furcie zakonnej.
2. W poniedziałek 20 listopada: (Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera)
Godz. 18:00 Msza św. w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji TRWAM. W czasie Mszy
św. będzie możliwość złożenia ofiarna działalność Radia Maryja.
3. We wtorek 21 listopada: (Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny)
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem
próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. W środę 22 listopada: (Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy)
- godz. 17.30 - wypominki i modlitwa do św. Michała Archanioła.
WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM – MOCNI DUCHEM!
Spotkania odbywają się w każdą środę po Mszy św. o godz. 18.00.
5.
-

6.

W czwartek 23 listopada: (Dzień powszedni)
W piątek 24 listopada: (Wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i

Towarzyszy)

Spowiedź św. od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 20:30
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego; godz. 20:45 – Kompleta.
7. W sobotę 25 listopada: (Dzień powszedni)
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
- Po Mszy św. o godz. 11:00 nabożeństwo wypominkowe.
8. W niedzielę 26 listopada: (Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Składka przeznaczona będzie na potrzeby WSD Redemptorystów w Tuchowie.
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom za składane dodatkowe ofiary
na opłatę wykonywanych prac w naszym kościoła! Bóg zapłać!
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