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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Dn 7, 13-14) 
Królestwo Syna Człowieczego  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 93 (92), 1. 2 i 5) 
Pan Bóg króluje, pełen majestatu.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Ap 1, 5-8) 

Chrystus jest władcą królów ziemi  
 

EWANGELIA (J 18, 33b-37) 
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata  

 

            Chrystus Król Wszechświata  
                         i serc ludzkich. 
Królestwo Chrystusa nie jest z tego 
 świata. Ono jest dalekie od wojen,  
nienawiści, egoizmu. Jezus przyszedł dać 
świadectwo prawdzie, królować w  
naszych sercach, abyśmy codzienność 
wypełniali miłością, pokojem, sprawiedli-
wością i prawdą. On chce, abyśmy przeży-
wali Jego królowanie przez dar z siebie 
samych wobec innych, przez ofiarność. 
Abyśmy żyli wiarą, nadzieją i miłością, 
abyśmy żyli Jego Ewangelią.  
Czy pamiętamy o tym, podejmując ważne 
życiowe decyzje? Czy Chrystus króluje w 
naszym życiu? 
Panie, pomóż mi, abym każdego dnia z 
odwagą głosił Twoje królowanie. Naucz 
mnie, jak dać świadectwo prawdzie. Amen. 

Poniedziałek 22 listopada   

8:00 za śp. Teodozję i Kazimierza Komiażyk  

 - wnuczka   

19:00 za zmarłych z rodzin Bogusz, Mendela,  

 Powałowski oraz za śp. Jakuba  

 Głowińskiego - rodzina  

 dziękczynna za Sakrament Małżeństwa 

 z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 

 i łaski dla rodziny Rogala z okazji  

 25ej rocznicy ślubu Heleny i Krzysztofa  

  

Wtorek 23 listopada  
8:00 z prośbą o nawrócenie syna i córki  

 z wnukami - matka  

19:00 za śp. Stanisława Lewczuk - żona  

 i dzieci z rodzinami  

 za śp. Steven ‘ a i Theodor ‘ a Zelek  

 - mama i babcia  

 

Środa 24 listopada   

8:00 za Józefa Chmielewskiego w 11tą  

 rocznicę śmierci - Barbara  

 za śp. Lucynę Kędziak w 19ta rocznicę 

 śmierci - córka z rodziną 

19:00 Intencje Zbiorowe    

 

Czwartek 25 listopada   

8:00 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski  

 dla Katarzyny i Daniela Kawa oraz brata 

 Jana  

19:00 za śp. Franciszka Kowalczyk w 4tą  

 rocznicę śmierci - dzieci z rodziną  

 za zmarłych rodziców Teresę i Jana Hul   

 - córka z rodziną  

 

Piątek 26 listopada  

8:00 za zmarłych rodziców Wandę i  

 Władysława Ostapowicz - córki Krystyna  

 i Ewa  

19:00 za śp. Leszka Piątkowskiego - żona  

 i dzieci   

 za śp. Zdzisława Stopę - żona z dziećmi   

 

Sobota 27 listopada   

8:00 za śp. Anielę i Antoniego Chmiel  

17:00  za śp. Gustawa Zelek - żona  

19:00 za zmarłych rodziców Janinę i Aleksandra 

 Grabowskich oraz Emilię i Zygmunta  

 Dobrowolskich - dzieci z rodzinami  

 

Niedziela 28 listopada  

Pierwsza Niedziela Adwentu 
8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla Doroty  

 i Roberta Wetoszka w 30tą rocznicę 

 ślubu 

9:30 za śp. Annę Karp, Joannę Krys oraz  

 Joannę i Jana Bodys - rodzina  

11:00 za parafian i dobrodziejów  
13:00 za śp. Agnieszkę i Zygmunta Maroszek  

14:30 dziękczynna za otrzymane łaski  

 z prośbą o dary Ducha Świętego oraz  

 dalsze błogosławieństwo Boże dla 

  Mariusza i jego rodziny z okazji urodzin 

 - mama  

19:00 za śp. męża Bogdana Charów w  

 7mą rocznicę śmierci - żona z rodziną 

 Hasło tegorocznej uroczystości posługuje się dwoma biblijnymi, zwłaszcza Janowymi, pojęciami: „świadczenia” i „prawdy”. Obydwa zarazem mają posmak  

niezwykłej aktualności właśnie dzisiaj. Człowiek dzisiejszy zmęczony nadużywaniem słowa „prawda” w środkach masowego przekazu w minionej epoce  

totalitaryzmów jest szczególnie otwarty na prawdę życia. Więcej mu w tej sytuacji potrzeba świadków niż nauczycieli  

(zdanie powtarzane przez św. Jana Pawła II). Dzisiejsze czytania mają wskazać nam, przyznającym się do władzy Chrystusa nad nami, 

jak ma wyglądać nasze świadectwo o Nim w dzisiejszym świecie. „Jezus Chrystus niczego od nas nie wymaga, czego by sam  

nie uczynił” (św. Jan Chryzostom) – to zdanie sprawdza się także w Jego wymaganiu świadczenia: On sam okazał się najpierw dla nas 

Świadkiem Wiernym. Jemu najpierw się przypatrzmy. Na co dzień zatem pozostaje nam zadanie świadczenia Królowi  

dobrym przykładem. Słowa ‘królestwo Moje teraz nie jest stąd’ określają tylko jego boskie pochodzenie.  

Natomiast świadczyć mu nie przestaje być naszym zadaniem „tu” i „teraz”.  

 

Komunię Świętą nadal przyjmujemy na rękę.  
Prosimy przestrzegać przepisów sanitarnych  

w kościele i Kaplicy Wieczystej Adoracji 

Intencja papieska na miesiąc  
listopad 2021 

Intencja powszechna:  
Osoby cierpiące na depresję 

 
Módlmy się, aby osoby cierpiące na  
depresję albo ‘burnout’ znajdowały  

u wszystkich wsparcie i światło,  
otwierające na życie.  

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Sakrament Chrztu  

 
Andrew Mateo Wojnowski  

syn Liny i Marcina  

 

Intencja papieska  
na miesiąc listopad  

Chętni kandydaci proszeni są  
o odebranie formy rejestracyjnej  

z zakrystii, wypełnienie jej  
i zwrot do któregokolwiek  

z księży,  
Przyjdź i dołącz do  

naszej grupy ministrantów. 

Prośba o Wsparcie  

Gdy powstał nasz kościół,  
kolejnym projektem, a właściwie   

marzeniem O. Stanisława Bąka OMI, 
ówczesnego proboszcza naszej parafii, 

była budowa polonijnego centrum kultury, 
gdzie mogliby spotykać się wszyscy,  

dla których język i dziedzictwo kulturowe 
naszych przodków, są ważne i niezbędne,  

w kultywowaniu naszych tradycji i polskości 
z dala od naszej ojczyzny.  

Dzięki ofiarności i pomocy wielu  
- część tych osób jest jeszcze z nami -  

wybudowano  
Polskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II.  

Teraz, po prawie 30 latach działalnoś ci,  
po po łtora roku bez dochodo w,  
po wymianie cieknącego dachu,  

po opuśzczeniu przez wynajmujących lokale - 
m.in. Polśka Kaśa Kredytowa,  

Centrum znalazło śię w trudnej śytuacji.  
Zaciągnięty kredyt na dach  
i konieczne kolejne remonty,  

śtawiają pod znakiem zapytania  
dłuz śze funkcjonowanie tego, 
jakz e waz nego dla naś, miejśca.  

Zwracamy śię zatem  
z gorącą proś bą do wśzyśtkich,  
dla kto rych polśkie korzenie i 

polśkie dziedzictwo kulturowe śą  
iśtotnymi i wartymi zachowania  

dla naś i naśzych dzieci.  

Prosimy; pomóżcie! 
Nie pozwo lmy, aby naśze Centrum  
podzieliło lośy innych tego typu  

polonijnych obiekto w.  
W dwie niedziele,  

21 i 28 listopada bieżącego roku, 
członkowie Fundacji Makśymiliana Kolbe  

będą mieli dyz ury w holu budynku Centrum.  
Przyjdźcie porozmawiać i wesprzeć nas,  

Gorąco Zapraszamy.  
Za wpłaty od $50 dolaro w w go rę  
otrzymacie Pan śtwo pokwitowanie  

do odpiśu podatkowego. 
Każde Wasze Wsparcie  

będzie dla naszego Centrum bezcenne.  

Ministranci  "Commitment Mass,"  
dla młodzieży przygotowującej się  

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania,  
będzie miała miejsce w tą niedzielę ,  

21 listopada, o godzinie 9:30.  

Różaniec prowadzi  
Róża Nr. 4 

Wtorek, 7.XII. 
spotkanie Rycerzy Kolumba IV stopnia,   

w Sali pod kościołem,  
po wieczornej Mszy Świętej.  

 
Buteleczki Pro Life  
Zbieramy w niedzielę, 

12.XII. 

Niedziela, 21. XI.  Święto Patronalne  
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii  

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej  
zrodziło śię z inśpiracji kardynała Augusta Hlonda,  

załoz yciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 
 Kardynał Hlond powiedział:  

„Siośtry mogą piękną rolę odegrac , jako pomoc w pracy duśzpaśterśkiej.” 
Urealnieniem myś li kardynała, zajął śię Ojciec Ignacy Pośadzy,  
kapłan Towarzyśtwa Chryśtuśowego dla Polonii Zagranicznej. 

W drugiej połowie 1958 roku, Ojciec Ignacy umieś cił pierwśze kandydatki  
u Sio śtr Salezjanek w Rokitnie. Ro wnocześ nie śkontaktował śię z  

Przełoz oną Generalną Zgromadzenia Sio śtr Felicjanek,  
„poniewaz  to Zgromadzenie ma piękne ośiągnięcia w działalnoś ci apośtolśkiej wś ro d Polonii.”  

Zarząd Generalny Sio śtr Felicjanek wyraził zgodę na afiliację nowego inśtytutu  
do śwojego Zgromadzenia w charakterze odrębnej Prowincji pod nazwą:  

Sio śtr Felicjanek - Miśjonarek. W lipcu 1959 roku, Ojciec Ignacy przyjmują do pośtulatu  
śiedemnaś cie aśpirantek i pierwśzym domem Sio śtr zośtaje dworek w Moraśku,  

przekazany nowemu Zgromadzeniu przez Towarzyśtwo Chryśtuśowe.  
 Obecnie siostry pracują na 33 placówkach zagranicznych:  

w Wielkiej Brytanii, Auśtralii, Białoruśi, Brazylii, Iślandii, Kanadzie, Niemczech,  
Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, we Włośzech, w Belgii oraz w Grecji.  

Pośługa jeśt zro z nicowana,  
w zalez noś ci od potrzeb oraz rodzaju ś rodowiśka polonijnego w danym kraju. 

Zgromadzenie obecnie liczy: 189 sióstr po ślubach wieczystych, 14 sióstr juniorystek 
12 nowicjuszek i 3 postulantki.  

Z tej liczby 108 sióstr pracuje na placówkach zagranicznych Zgromadzenia. 
 

Więcej informacji na temat Zgromadzenia 
Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla  
dla Polonii Zagranicznej na stronie  

 

 

www.mchr.pl 

Gaudium Press,  
katolicka platforma medialna,  

prowadzona przez  
Zgromadzenie Zakonne Heroldo w Ewangelii 

śzuka ośo b do pomocy w tłumaczeniu  
artykuło w z języka angielśkiego  

na język polśki lub śprawdzania tłumaczen   
w języku polśkim, na ich śtrony internetowe. 
Ośoby, kto re chciałyby zaangaz owac  śię w 
ich dzieło i pomo c, prośzone śą o kontakt  
z gło wnym redaktorem, bratem Guśtavo,  
pod adreśem: editor@gaudiumpress.ca  
Nie trzeba znac  dobrze języka angielśkiego.  


