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XXXII Niedziela zwykła: (Mdr 6, 12-16; Ps 63; 1 Tes 4, 13-18; Mt 25, 1-13)
Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i
wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz
o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały
wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i
kupcie sobie!" Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na
ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny..
Czuwajcie więc, bo nie znacie…
Pod koniec roku liturgicznego jesteśmy trochę „adwentowi” – czuwający. Czasami nastrój ów potęguje powszechna w naszej szerokości geograficznej listopadowa aura – przemijanie dokonuje się tuż
za oknem.
Taki też jest aspekt czytań – skłaniają one do refleksji nad czuwaniem, do zadumy nad ponownym przyjściem Chrystusa. Uwzględnijmy w modlitwie, rozmyślaniu słowa św. Ambrożego.
„Ty więc, duszo, jedna spośród tłumu, jedna spośród ludu, z pewnością ty jesteś jedną z dziewic,
która wdzięk swego ciała oświeca światłością umysłu – stąd słusznie porównują cię do Kościoła – ty,
mówię, wejdź do swej komnaty i w czasie nocy zawsze rozmyślaj o Chrystusie, i miej nadzieję, że
przyjdzie we wszystkich chwilach twego życia. Powstań, jeżeli ci się zdaje, że się spóźnia. A zdaje ci
się, że się spóźnia, gdy długo śpisz; zdaje ci się, że się spóźnia, gdy opuszczasz modlitwę; zdaje ci
się, że się spóźnia, gdy nie śpiewasz psalmów. Poświęcaj Chrystusowi pierwociny twoich czynów…
Proś więc, aby tchnął na cię Duch Święty, aby tchnął na twą komnatę i obsypał cię wonią pobożnego
ducha i łaską duchową. Odpowie ci: Ja śpię, ale serce moje czuwa (Pnp 5,2)” (św. Ambroży).
Powyższa refleksja sprawia, że jesteśmy bardziej czujni, a skoro tak, to też bardziej ewangeliczni.
Dzięki ewangeliczności zaś jesteśmy bardziej spokojni na swej duszy.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s.145-146
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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Rodzice przygotowują dziecko do Pierwszej spowiedzi św. i Pierwszej Komunii św. (8)
Zadanie 1. Proszę przeczytaj bardzo dobry artykuł o pierwszej spowiedzi św. (Zobacz:
http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/pierwsza-spowiedz-naszego-dziecka/)
Zadanie 2. 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.
Pierwsza spowiedź naszego dziecka
Zawsze, podczas wszystkich wizytacji, także tych, które odbywają się tu w Rzymie, usiłowałem i usiłuję
znaleźć czas na spotkanie z dziećmi. Nie przestawałem też zachęcać księży, by hojnie poświęcali im czas
w konfesjonale. Jest szczególnie ważne, aby dobrze formować sumienia dzieci i młodzieży. Niedawno
przypomniałem o konieczności godnego przyjmowania Komunii Świętej (por. Ecclesia de Eucharystia,
37), a tego rodzaju postawę kształtuje się już od spowiedzi przed pierwszą Komunią. Jan Paweł II,
Wstańcie, chodźmy!
Sakrament pokuty i pojednania nazywany przez nas często sakramentem spowiedzi poprzedza bezpośrednio najpiękniejszą uroczystość, jaką przeżywamy w życiu – I Komunię Świętą. Dzieci, przygotowując się do tej uroczystości, bardzo mocno przeżywają pierwszą spowiedź. Dlatego ważnym zadaniem
rodziców jest nie tylko zadbanie o uroczystości, pierwszokomunijne, ale również pomoc w przygotowaniu do sakramentu spowiedzi.
Na początku przypomnę, korzystając z Katechizmu Kościoła Katolickiego, nazwy tego sakramentu, byśmy
dogłębniej zrozumieli jego znaczenie: sakrament spowiedzi to sakrament nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek
oddalił się przez grzech; sakrament pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy
i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina; sakrament spowiedzi, ponieważ spowiedź z grzechów
przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu, jest on również uznaniem i uwielbieniem świętości
Boga oraz Jego Miłosierdzia wobec grzesznego człowieka; sakrament przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi przebaczenia i pokoju;
sakrament pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie: „pojednajcie się
z Bogiem” (2 Kor 5, 20).
Katechizm Kościoła Katolickiego przybliża nam bardzo dokładnie problematykę sakramentu spowiedzi.
Warto poczytać i przypomnieć sobie podstawowe wiadomości, a będzie nam o wiele łatwiej rozmawiać z
dziećmi o tym tak ważnym, wymagającym dużego przygotowania i często bardzo trudnym dla nich sakramencie.
Co my, rodzice, możemy zrobić, by nasze dzieci nie bały się przystąpić do kratek konfesjonału? Jak możemy
im pomóc odróżnić, co jest dobre, a co złe w ich postępowaniu?
Dobre przygotowanie dziecka do spowiedzi powinno zmniejszyć lęk, a zaowocować ufnością w Boże Miłosierdzie.
Dziecko musi wiedzieć, że sumienie jest darem Boga. Uczmy je, aby rozróżniając, co jest dobre, a co złe,
zadawało pytanie: „Co Pan Jezus chciałby, abym zrobił?”. Należy kształtować przekonanie, że to Bóg pomaga
człowiekowi w czynieniu dobra, zło natomiast pochodzi od szatana.
Więcej czytaj: http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/pierwsza-spowiedz-naszego-dziecka/

Intencje mszalne:
Poniedziałek 13 XI – Mdr 1, 1-7; Ps 139; Łk 17, 1-6
Karmel godz. 730 - Int. OCD
00
7
1. + z rodziny Grzelaków: Stanisława, Władysław, Marianna, Piotr, Józef.
800 1. + Marek, Antoni Kos, Władysława i Felicjan, zm. z rodz. Maśnickich i Krzysztofików,
Kazimierz i zm. z rodz. Grzegorczyków i Kosów
1800 1. +W int. wypominanych; 2.+ Teresa Ejsymont (int. od uczestników pogrzebu); 3. + Za
dusze w czyśćcu cierpiące; 4. + Andrzej Bartosiewicz, Monika Bartosiewicz.
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Wtorek 14 XI – Mdr 2, 23 – 3,9; Ps 34; Łk 14, 7-10
Karmel godz. 730 - Int. OCD
00
7
1. W int. Ludwiki Kulpa o szczęśliwą operację.
800 1. + W int. wypominanych.
1800 1. Int. zbiorowych Nowenny Nieustannej; 2. Dziękczynna za udaną operację Romana.
Środa
700
800
1800

15 XI – Mdr 6, 1-11; Ps 82; Łk 17, 11-19
Karmel godz. 730 - + z rodziny
1. + Za dusze w czyśćcu cierpiące
1. + Stanisław Koch, rodzice, teściowie
1. + W int. wypominanych; 2. + Maria, Katarzyna, Waldemar Łuccy, zm. Andrzejewskich,
Glegołów, Piaseckich, Łoboda, Bukowskich, Pietruszewskich.

Czwartek 16 XI – Mdr 7, 22 – 8,1; Ps
119; Łk 17, 20-25

Karmel godz. 730 - Wynagradzająca za zaniedbania i
oziębłość wobec Najświętszego Sakramentu Henryki.

700
800
1700

1. + Cecylia, rodzice, teściowie, zm. z rodzin.
1. O błog. Boże, opiekę MBNP, o łaskę żywej wiary dla Gabrieli
1. + zm. ze Wspólnoty Krwi Chrystusa, z rodzin, zm. redemptorystów, którzy pracowali w
naszej parafii
1800 1. + W int. wypominanych; 2. + Janina i Stanisław Nidzgorscy, Tadeusz i Natalia, Romuald
Worotniak; 3. + Edmund Zieliński, zm. z rodz. Zielińskich i Zaworskich; 4. + Józef Kucharewicz, Bożena, Zdzisław, rodzice, teściowie
1900 1. W intencji uczestników modlących się o dobrego męża i dobrej żony
Piątek 17 XI – Mdr 13, 1-9; Ps 19; Łk 26, 17-37
Karmel godz. 730 – Dziękczynno – błagalna w 60
rocz. ślubu Małgorzaty i Tadeusza Kowalskich
00
7
1. + Ala Posłuszna
800 1. + Jan, Czesław, rodzice, teściowie; 2. + Józef, Marianna, Jan z rodz. Godlewskich
1800 1. W int. wypominanych; 2.+ z rodz.: Długosz, Parszuto, Marcin Szulc, Wiktor Dondolewski;
3. + Zofia, Ewa, Stefania, Karol, Jan; 4. + Helena Szulc, rodzice: Maria i Kazimierz
Karmel godz. 730 - + z rodz. Nienadowskich
Sobota 18 XI – Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 105; Łk 18, 1-8
00
7
1. + Irena Germak w 1 m-c po śm.
800 1. + Teresa Ejsymont w m-c po śm; 2. Andrzej Proc w 1 m-c po śm.
1100 1. W int. dobroczyńców parafii i sanktuarium; 2. + W int. wypominanych.
1800 1. + z rodzin: Zawiłowskich, Jabłońskich; 2. + z rodz. Antonowiczów, Szulc, Barańskich; 3.
+ zm. z rodz. Burchard: Anna, Bronisław, Henryk, Ryszard, Małgorzata, zm. z rodz: Kresimon: Zofia, Aleks
Niedziela 19 XI – Prz 31, 10-31; Ps 128; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30
Karmel godz. 730 - + z rodz. Kopaczów
00
7
1. + Józef, Zofia, Maria, Teresa
830 1. + Marianna Kaznowska, Feliks, Zygmunt, Władysław, Aniela
1000 1. W int. Ojczyzny, Elbląga, parafii oraz o dar wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu; 2. + Paweł Bożyk, rodzice; Aniela i Jan Chmielewscy, Michał i Anna Nazarczuk
1130 1. + Zdzisław Mazur w 1 m-c po śm.; 2. + Henryk Chojnacki; 3. Dariusz i Piotr Szutkiewicz,
zm. z rodziny
1300 1. Dziękczynno – błagalna w 35 rocz. ślubu Iwony i Andrzeja Lis
1630 1. + Ala Posłuszna; 2. + Tadeusz i Maria Topolniccy
1830 1. + w int. wypominanych; 2. + Stanisław i Krystyna Jaworscy; 3. + Bogdan Werbowski,
Wacława, Maria, Włodzimierz, zm. z rodzin
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: XXXII niedziela zwykła – 12 XI 2017 r.
1. Niedziela 12 listopada: (XXXII Niedziela zwykła).
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Msze św. sprawujemy w dni powszednie o godz. 7:00, 8:00,11:00 (tylko w sobotę), 18:00.
- Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie.
- Godz. 15:30 – II Spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci.
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 skła- godz.
17:15 zmiana
tajemnic
różańcowych.
dać
w zakrystii,
kancelarii
parafialnej
i przy furcie zakonnej.
Dzień imienin O. Waldemara Michalskiego, do wspólnej modlitwy z Solenizantem zapraszamy na Mszę
2. W poniedziałek 13 listopada: (Wspomnienie Świętych Benedykta, Jana, Mateusza,
i Kryśw. oIzaaka
godz. 18:00
styna, Pierwszych Męczenników Polski)
3. We wtorek 14 listopada: (Dzień powszedni)

- 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 15 listopada: (Dzień powszedni)
- 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.
W czwartek 16 listopada: (Dzień powszedni)
- o godz. 16:00 rozpoczęcie spotkania wspólnoty Krwi Chrystusa (kaplica Miłosierdzia Bożego).
- godz. 19:00 Msza św. dla modlących się o dobrą żonę i dobrego męża.
6. W piątek 17 listopada: (Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy)
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 18 listopada: (Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy).
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
- Po Mszy św. o godz. 11:00 nabożeństwo wypominkowe.
8. W niedzielę 19 listopada: (XXXIII Niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 1830.
- Godz. 15:30 – III Spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci.
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
5.

O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom za składane dodatkowe ofiary
na opłatę wykonywanych prac w naszym kościoła! Bóg zapłać!
Intencje za zmarłych z naszej parafii przekazane do odprawienia
redemptorystom pracującym na misjach zagranicznych: wrzesień - październik 2017
Czarnotta Andrzej int. 4; Koprowwska Janina 1 int.; Mierzwa Jan 2 int.; Mazurkiewicz
Bożenna int. 8; Czyszek Tadeusz int. 9; Kirylczuk Monika int. 13; Piechowski Eugeniusz
int. 7; Mazur Zdzisław int. 5; Piskórz Maria int. 9; Ejsymont Teresa int. 3; Proc Andrzej
int. 10; Kowalski Adam int. 4.
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