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LITURGIA  TYGODNIA          XXXII Niedziela Zwykła 

Niedziela 

11.11.2018 

9.30 ++Edward Szostecki, Antonina i Władysław Szostecki 

11.30 +Stanisław Przewoźny (dar duchowy na urodziny) 

18.00 +Helena Przybył 

Poniedziałek 
12.11.2018 

 Nie będzie Mszy Św. 

Wtorek 
13.11.2018 

10.00 Za braci i siostry z Żywego Różańca 

Środa 

14.11.2018 
19.00 

Za zmarłych polecanych w wypominkach oraz za 

zmarłych Parafian 
Czwartek 

14.11.2018 

 
 

08.11.2018 

10.00 +Tadeusz Bartozewski 

Piątek 
15.11.2018 

10.00 Za zmarłych polecanych w wypominkach 

19.00 ++Leokadia i Edmund Ławniczak, Marianna Malińska 

 Sobota 

16.11.2018 
18.00 +Władysław Sączkowski (8r.śmierci) 

Niedziela 
11.11.2018 

9.30 ++z rodziny Szczechowskich i Przepaśniaków 

11.30 ++Justyna i Stanisław Wolczyk, Lucyna Poczesna 

18.00 ++z rodziny Surma, Gawłowski, Cymek, 
Wiesława(k)Porębska 

 

SŁOWO PROBOSZCZA 

 
W dniu dzisiejszym w naszej Ojczyźnie celebrowana jest 100 rocznica 
odzyskania przez Polskę Niepodległosci, która została wymodlona, 
wywalczona, wypracowana. Na usta cisną się słowa „Ciebie Boga 
wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała” oraz „Boże coś Polskę (…), 
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”. 
 
Czy Twoje usta w tym dniu wyszepczą modlitwę do Boga za Ojczyznę? 
Pragnę przypomnieć sobie i Wam, co w płomiennych kazaniach wytykał 
Polakom w XVI W. ks.Piotr Skarga. 
 
Pierwszym grzechem Polaków było samolubstwo i wyjaśnił, że ma ono 
swoje źródło w „złodziejskim sercu, które za szkodą drugich chce być 
bogate”. Kolejne grzechy przeciw Ojczyźnie, które wymienia to 
marnotrawstwo  
i próżniactwo Kiedyś wystarczała "jedna misa wszystkim, a teraz 
półmisków kilkadziesiąt. Niezgoda i warcholstwo, kłótnie i waśnie, to 
kolejne grzechy piętnowane w kazaniach Piotra Skargi. Brak zgody i pychę 
uważa  
za największe choroby Rzeczpospolitej, które niosą Ojczyźnie śmierć. 
 
Porównuje zwaśniony naród do jabłka, które gnije od środka. Gdyby gniło  
z wierzchu, to jeszcze można byłoby odkroić psującą się część, ale umysłów 
zżeranych od środka swawolą nie da się już naprawić. 
 
Grzeszy przeciw miłości ojczyzny również ten - mówi Skarga - kto burzy 
religię w narodzie. Porównuje ją do starego dębu, który rośnie od 600 lat  
i żaden wiatr go nie obalił. Ruszenie fundamentów wiary, spowoduje 
rychły upadek Ojczyzny - woła sejmowy kaznodzieja. 
 
Kto jest w stanie dzisiaj postawić diagnozę, na jaką chorobę cierpi 
Rzeczpospolita? 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
W tym tygodniu w liturgii : 
- w poniedziałek św.Jozafata, biskupa i męczennika 
- we wtorek św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 
pierwszych męczenników Polski 
- w sobotę św.Elżbiety Węgierskiej 
 

 Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy: 
 

Piątek Sobota Niedziela 

9.30 -10.00 i 18.30 – 19.00 17.30 9.30 – 10.00 i 17.30 -18.00 

 

 Okazja do spowiedzi św. lub rozmowy duchowej pół godziny przed 
Mszą św. i po lub po umówieniu się. 
 

 W piątek 16.XI spotkanie Seminarium Odnowy Wiary.  
Początek w kościele Mszą św. o g.19.00 i katecheza na temat „Zawierzyć 
Jezusowi”. Następne spotkanie w środę 21.XI podczas, którego będzie 
nabożeństwo wyboru Jezusa jako Pana i Zbawiciela. 
 

 Dziś 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po Mszy św. 
o g.11.30 program słowno-muzyczny w  POK-u przygotowany przez PCE. 
Wszystkim, którzy przygotowali uroczystość serdecznie dziękuję. 
 
 

 Na stoliku pod chórem wyłożone są: 
- kalendarze na 2019r. ( małe £ 2 i duże £ 5) 
- ikonki  (z wizerunkiem Jezusa, Maryi i Aniołów £ 4) 
- kartki wypominkowe za zmarłych. Wypełnione dużymi literami proszę 
zostawiać przy obrazie o. Maksymiliana. W tym tygodniu będą one 
odczytane 13.XI(wt.,g.10.00), 14.XI(śr., g.19.00), 16.XI(pt., g.10.00) podczas 
nabożeństw za zmarłych odprawianych po Mszy św. 

Msza św. za zmarłych poleconych w modlitwie wypominkowej w tym 
tygodniu we środę o g.19.00 i w piątek o godz.10.00 
 
2 grudnia odwiedzi nasz Kościół św.Mikołaj. Po zakończonych Mszach św. 
do południa pozdrowi wszystkich w przedsionku Kościoła. Natomiast po 
Mszy św. o g.11.30 wręczy dzieciom prezenty, których zainteresowani 
rodzice proszeni są o przyniesienie ich do zakrystii.  
 
 2 grudnia w Polskiej Szkole odbędą się Mikołajki w dwóch grupach 
wiekowych: do 6 lat od godz. 13.00, od 7 lat od godz. 16.00. Składki £ 15 od 
dziecka będą zbierane 10.11, 17.11 w szkole w godz. 9.20-10.20 oraz: 4.11, 
11.11, 18.11 w niedzielnej kawiarence. Możliwość zakupienia zdjęcia w 
cenie £ 5  (format A5), każde następne £ 3 . 

Polski Katolicki Klub zaprasza na: 
- Andrzejki, 24.11.2018, od godz.20.00,  cena biletu £10 (możliwość 
zamówienia ciepłego posiłku), gra  Zespół Muzyczny Tris oraz DJ Rado.  
-  Bal Sylwestrowy 31.12.2018, od godz.20, cena biletu £45 (od osoby, 
cena zawiera obiadokolację na początek i zimne przekąski, o północy 
lampka szampana i potem gorący barszcz), gra Zespół Muzyczny 
Aventis.  
 

Bilety na w/w zabawy należy  rezerwować u p.Agnieszki w barze lub pod 
nr.telefonu 07423155841.  
 

 Jeżeli ktoś chciałby podzielić się świadectwem wiary, ma pomysł na 
nową rubrykę w biuletynie zapraszam do współpracy. 

 Poszukuję osoby, grające na gitarze, klawiszach. 

 

OFIARY 
 

Taca (na utrzymanie parafii) –  04.11.2018  - £ 484,46 

Ofiary Gift Aid                          04.11.2018  - będą podane w 

przyszłym tygodniu 
***** 

Wszystkim ofiarodawcom składam wraz z Radą Administracyjną 

serdeczne podziękowanie za złożone ofiary na nasze cele parafialne. 

Bóg zapłać. 
 


