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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH 
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY.  
A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIE-

BIESKIEGO, SZATANA I INNE 
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. 
AMEN. 
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Jezu Chryste, 
który jesteś drogą, prawdą i życiem. 

Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyż-
szego, 

Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dzie-
wicy: 

przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Ty jesteś Świętym Boga, 
Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzci-

ciel w łonie Elżbiety, 
daj całemu światu radość zbawienia: 

przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Zbawicielu, 
anioł objawił Twoje imię Józefowi, 

mężowi sprawiedliwemu: 
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Światłości świata, 
Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawie-

dliwi: 
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie koń-
czysz, 

Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przy-
chodzącego z wysoka, 

przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nie-
znajomości Ciebie. 

Amen. 
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 
Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, odkupi-
ciel nasz – to Twoje imię odwieczne. 
Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić 
z dala od Twoich dróg, tak iż serca na-
sze stają się nieczułe na bojaźń przed 
Tobą? odmień się przez wzgląd na Two-
je sługi i na pokolenia Twojego dzie-
dzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił 
– przed Tobą zatrzęsłyby się góry. Zstą-
piłeś: przed Tobą zatrzęsły się góry. ani 
ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, 
żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla 
tego, co w nim pokłada ufność. Obyś 
wychodził naprzeciw tym, co radośnie 
pełnią sprawiedliwość i pamiętają o 
Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gnie-
wem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od 
dawna i byliśmy zbuntowani. My wszy-
scy byliśmy skalani, a wszystkie nasze 
dobre czyny jak skrwawiona szmata. 
My wszyscy opadliśmy zwiędli jak li-
ście, a nasze winy poniosły nas jak wi-
cher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, 
nikt się nie zbudził, by się chwycić Cie-
bie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed na-
mi i oddałeś nas w moc naszej winy. a 
jednak, Panie, Ty jesteś naszym ojcem. 
My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twór-
cą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Two-
ich. Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian. 
Bracia: Łaska wam i pokój od Boga ojca 

naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu 
mojemu Dziękuję wciąż za was, za łaskę 
daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim 
to bowiem zostaliście wzbogaceni we 
wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie 
poznanie, bo świadectwo Chrystusowe 
utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy 
braku żadnej łaski, oczekując objawie-
nia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
On też będzie umacniał was aż do koń-
ca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pa-
na naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny 
jest Bóg, który powołał was do współu-
czestnictwa z Synem swoim, Jezusem 
Chrystusem, Panem naszym. Oto słowo 
Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Mar-
ka. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma 
się podobnie jak z człowiekiem, który 
udał się w podróż. zostawił swój dom, 
powierzył swym sługom staranie o 
wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a 
odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy 
pan domu przyjdzie: z wieczora czy o 
północy, czy o pianiu kogutów, czy ran-
kiem. By niespodzianie przyszedłszy, 
nie zastał was śpiących. Lecz co wam 
mówię, do wszystkich mówię: Czuwaj-
cie!» Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 29 Listopada 2020 
7.00 + Halinę, Tadeusza, Adama, 
Sylwestra, Mirosława Biegaj. 
7.00 + Sławomira Jankowiaka greg. 
14. 
8.30 + Stanisława i Franciszka Wą-
siewskich i zm. z rodziny. 
10.00 O Boże błog. i potrzebne łaski 
dla ks. proboszcza Andrzeja. 
11.30 + Andrzeja Malinowskiego, 
Józefę, Stefana Dąbrowskich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 WYPOMINKI 
PONIEDZIAŁEK 30 Listopada 2020 
6.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 
15 
6.30 + Hieronima Czajkę w 38 r. śm. 
6.30 O Boże błog. i potrzebne łaski 
dla ks. Andrzeja w dniu imienin. 
18.00 WYPOMINKI 
WTOREK 1 Grudnia 2020 
6.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 
16. 
6.30 + Andrzeja Ostrowskiego oraz 
jego matkę Halinę Ostrowską. 
6.30 + Andrzeja, Barbarę Malinow-
skich. 
18.00 + Genowefę Wodarek i zm. z 
rodziny oraz Marię Garbowską. 
18.00 + Urszulę Ambroziak pp. 
ŚRODA 2 Grudnia 2020 
6.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 
17. 
6.30 + Jana Lewandowskiego w 8 r. 
śm. 
6.30 O Boże błog. i potrzebne łaski 
dla Sandry z okazji 10 urodzin. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Janinę Karwowską pp. 
 

CZWARTEK 3 Grudnia 2020 
6.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 
18 
6.30 + Kazimierza Safaryn w 31 r. 
śm. 
6.30 O liczne i święte powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne. 
18.00 + Feliksa Frączyka w 19 r. śm., 
Jana, Irenę Młynarskich. 
PIĄTEK 4 Grudnia 2020 
6.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 
19. 
6.30 + Sabinę Sitek w 21 r. śm. 
6.30 + Alinę, Ewę, Kazimierza War-
dak. 
18.00 + Lucynę Fonder, zm. z rodz. 
Fonder i Ferent. 
SOBOTA 5 Grudnia 2020 
6.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 
20. 
6.30 + Henryka w 30 r. śm., Barbarę, 
Kazimierę, Bernarda, Mieczysława, 
Kazimierza Kaszyńskich. 
6.30 + Halinę Kłos w 6 r. śm. 
18.00 + Klemensa w 10 r. śm., Wan-
dę Bułka. 
18.00 + Stanisława w 2 r. śm., Ma-
riannę Bielskich. 
NIEDZIELA 6 Grudnia 2020 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 
21. 
10.00 + Jadwigę, Władysława, Józe-
fa, Dariusza Winniak. 
11.30 + Alfonsa Zawadzkiego w 32 r. 
śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Krystynę, Wiesława Boro-
wych. 

29.  Listopada  .  2020  -  OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś rozpoczynamy Adwent. W Adwencie w dni powszednie o godz. 6.30 bę-

dzie odprawiana Msza św. ku czci Matki Bożej – Roraty. Zapraszamy do wspól-
nego adwentowego czuwania. 

2. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Spowiedź rano i po połu-
dniu od godz. 17.00. W I sobotę miesiąca od godz. 9.00 księża udadzą się do 
chorych, ale tylko do tych, którzy indywidualnie poproszą o to i po wcześniej-
szym umówieniu się z kapłanem. 

3. W przyszłą niedzielę 6 grudnia rozpoczniemy w naszej parafii dni dorocznej 
adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie trwania adoracji kościół będzie 
otwarty. Trwać będzie ona do wtorku włącznie. W tym czasie nauki w niedzielę, 
oraz w poniedziałek i wtorek będzie głosił o. Grzegorz – kapucyn. W niedzielę 
porządek niedzielny, a w poniedziałek i we wtorek Msze św. z naukami będą o 
godz. 10.00, 16.00 i 18.00. Niech to będzie także okazja do tego, by wykorzystać 
ten czas jako nasze przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia – jako Rekolek-
cje Adwentowe. Będzie też czas i okazja do spowiedzi w poniedziałek i wtorek 
od godz. 9.00, a po południu od godz. 15.30. Bo choć ten czas nie sprzyja reko-
lekcjom w takim kształcie i wyglądzie do jakiego byliśmy przyzwyczajeni, ale 
skorzystajmy z tej formy, która jest możliwa. I niech nam posłuży do przygoto-
wania naszych serc na przyjście Chrystusa – nie tylko na Jego Narodzenie w 
żłóbku – ale nade wszystko w naszych sercach. 

4. W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na pomoc dla Kościoła na 
Wschodzie. O pomoc w jej przeprowadzeniu proszę panie z Kółek Różańco-
wych. 

5. Ks. Bp Romuald Kamiński zaprasza do wspólnej modlitwy w intencji chorych, 
pracowników placówek medycznych i ich bliskich. Zaprasza na Msze św., które 
będą transmitowane od 2 grudnia w każdą środę przez 9 tygodni o godz. 20.00 
za pośrednictwem kanału You Tube SalveNET. 

6. W dniu jutrzejszym ks. Proboszcz i ks. Andrzej będą przeżywać dzień swoich 
imienin. Składamy najserdeczniejsze życzenia płynące z głębi serc. Darów Du-
cha Św., obfitości Bożych łask i wszelkiego dobra na co dzień. By Pan was za-
chował w swojej służbie do końca i otaczał opieką. Szczęść Boże. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyjściu z ko-
ścioła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”. 
Dziękujemy wam bardzo za waszą postawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy 
was, czyńcie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Stefan Przebierała, Teresę Sierawską, Janinę Blomka, Sabina 
Capiga W ieczny odpoczynek... 


