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Jezus  powiedział  do
swoich  uczniów:  „W  owe
dni,  po  wielkim  ucisku
słońce  się  zaćmi  i  księżyc
nie  da  swego  blasku.
Gwiazdy będą padać z nieba
i  moce  na  niebie  zostaną
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą
Syna  Człowieczego,
przychodzącego w obłokach
z  wielką  mocą  i  chwałą.
Wtedy  pośle  On  aniołów
i zbierze swoich wybranych
z  czterech  stron  świata,  od
krańca  ziemi  aż  do  szczytu  nieba.  A  od  drzewa  figowego  uczcie  się  przez
podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że
blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we
drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko
stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub
godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

(Mk 13,24-32)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Eschatologiczna  mowa  poprzedzająca  Markowy  opis  męki  obejmuje  jeden
rozdział.  Fragment  na  dziś  nawiązuje  do  proroctw  (obrazy  te  spotkać  możemy
zarówno u Iz 13,10; 34,4; Ez 32,7 jak i innych proroków mniejszych: Am 8,9; Jl 2,10;
Ag 2,6) o kosmicznych znakach będących zapowiedzią nadejścia Syna Człowieczego.
Jezus nawiązuje do tej apokaliptycznej postaci z Księgi Daniela, z którą wiele razy się
utożsamia. Abyśmy mogli należeć do tych wybranych, których zbierze w dniu swego
powtórnego  przyjścia,  trzymajmy  się  Jego  słowa!  Ono  jest  pewniejsze  niż  niebo
i ziemia, które przeminą.

Hans Memling, „Sąd ostateczny”



INTENCJE MSZALNE 

 

14.11.2021 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + żonę oraz matkę Urszulę Długosz w 7 rocznicę śmierci, za + syna Damiana, brata

Leopolda, za ++ rodziców Długosz Geppert oraz za ++ szwagrów, chrześniaka, 
+ Waldemara i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

11:00 Za + męża Tadeusza Klimala, ++ rodziców z obu stron, ++ Łucję i Jana Klimala, 
Helenę i Adolfa Bielesz, + brata Antoniego i Jana, + szwagra Andrzeja i Bernarda, 
+ szwagierkę Anielę i ++ z pokrewieństwa

 

14:30 Nieszpory

15.11.2021 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za + ojca Wendelina Długosz i wszystkich ++ krewnych

16.11.2021 WTOREK
18:00  Msza Święta Zbiorowa:

1) Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo MB Anielskiej i św. Jadwigi
o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski oraz o szczęśliwe rozwiązanie 
trudnej sytuacji dla ks. Józefa
2) Za wszystkich ++ kapłanów pracujących w naszej parafii
3) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę św. Jadwigi dla ks. Mirosława
4) O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii
5) Za + brata Herberta Szeja, za ++ jego rodziców i teściów.
6) Za ++ Annę i Johanesa Gralla, za ++ rodziców i dziadków.
7) Za ++ rodziców Augustynę i Józefa Lipok, + matkę Elźbietę Rakwic, za ++ z rodzin
Nicz, Lipok, Rakwic.
8) Za ++ rodziców Łucję i Mariana Fordymacki, Wiktorię i Józefa Gęza, ++ dziadków 
z obu stron i wszystkich ++ z rodzin Stypa, Fordymacki, Gęza prosząc o łaskę 
wiecznego zbawienia oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
9) Za + ojca Ernesta Spende, + brata Norberta, ++ dziadków Spende-Klak, + Lidię 
Jonkowską oraz za dusze czyśćcu cierpiące.
10) Za + ojca Ireneusza Nowak w 30 dzień po śmierci.
11) Za + Hildegardę Gola w dniu jej ziemskich urodzin, za + męża Roberta, 

 oraz za ++ z pokrewieństwa
12) Za + Magdalenę Pudlo, za + męża Herberta i ++ z pokrewieństwa.
13) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP i św. Jadwigi z 
podziękowaniem za otrzymane łaski w życiu, prosząc o dalsze zdrowie, opiekę i Boże 
błogosławieństwo w całej rodzinie.

- NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JADWIGI

17.11.2021 ŚRODA, Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
18:00 Msza Święta Szkolna: Za + Andrzeja Langer w 28 rocznice śmierci i + ojca Wilhelma
 

18.11.2021 CZWARTEK, Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
8:00 Za + Tadeusza Zawiła (Msza św. ofiarowana od żony i syna) 

19.11.2021 PIĄTEK
18:00 Za ++ rodziców Eudokie i Stanisława Mazur, + brata Józefa i siostrę Stanisławę, 

za ++ Alfreda i Annę Skandy oraz za wszystkich ++ krewnych
 



20.11.2021 SOBOTA, Wspomnienie św. Rafała Kalinowkiego
18:00 Za + Sebastiana Szygułę w 12 rocznicę śmierci i za ++ z rodzin Szyguła, 

Haida i Poloczek

21.11.2021 NIEDZIELA, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8:00 Za + męża Ingberta Gałązka w rocznicę śmierci, za ++ rodziców z obu stron
 

11:00 W intencji ministrantów naszej parafii
 

14:30 Nieszpory i nabożeństwo do Chrystusa Króla

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
14.11.2021

• Dziś o godzinie 14:30 zapraszam na Nieszpory.

• Także dziś po Mszach Świętych zbiórka do puszek na Kościół w potrzebie.

• We wtorek przypada 16. dzień miesiąca, o godzinie 18:00 Msza Św. Zbiorowa, a po
niej nabożeństwo ku czci św. Jadwigi.

• W przyszłą Niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Jest  to  ostatnia  Niedziela  roku  liturgicznego,  a  także  święto  Liturgicznej  Służby
Ołtarza. W tym dniu o godzinie 11:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji
Ministrantów naszej parafii. 

• Także w przyszłą Niedzielę, na prośbę przewodniczącego KEP po Mszach Świętych
odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc migrantom na polsko-białoruskiej granicy.
Całość apelu zamieszczona jest w naszej gazetce.

• Decyzją  papieża  Franciszka  od  tego  roku  w  Niedzielę  Chrystusa  Króla  będą
obchodzone  także  Światowe  Dni  Młodzieży  na  szczeblu  diecezjalnym.  W  naszej
Diecezji  Uroczysta  Msza  Święta  pod  przewodnictwem  ks.  biskupa  Jana  Kopca
zostanie  odprawiona  w  Niedzielę  (21.11.)  o  godzinie  14:00  w katedrze.  Po  Mszy
Świętej  młodzież  zaproszona  jest  na  poczęstunek  do  Centrum  Edukacyjnego.
Zachęcam młodzież do udziału w tym wydarzeniu.

• Zachęcamy  do  zakupy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  artykuł
o Światowym Dniu Ubogich a także dodatek specjalny przed beatyfikacją ks.  Jana
Machy.



APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO
WS. POMOCY MIGRANTOM

Od  kilku  tygodni  jesteśmy  świadkami  wyjątkowo  trudnej  sytuacji  na  granicy
polsko-białoruskiej. Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują
oni naszego wsparcia duchowego i materialnego.

Od początku  kryzysu migracyjnego  Kościół  w Polsce  –  za  pośrednictwem Caritas
Polska, Caritas diecezjalnych oraz delegata KEP ds. imigracji – świadczy w miarę swoich
możliwości pomoc migrantom. W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla
cudzoziemców,   wsparcie  przygranicznych  placówek  Straży  Granicznej,  w  których
przebywają migranci i uchodźcy, a w parafiach przygranicznych uruchamiane są Namioty
Nadziei  Caritas  Polska.  Potrzeby  są  jednak  o  wiele  większe,  dlatego  zwracam  się  do
wiernych oraz wszystkich ludzi  dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na
rzecz migrantów z granicy polsko#białoruskiej, po wszystkich Mszach Świętych w niedzielę
21 listopada. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem
Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas
kryzysu  migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują
się pozostać w Polsce. Misją Kościoła jest w pierwszym rzędzie głoszenie Ewangelii.  W
konsekwencji, gdy trzeba  udzielić przybyszom pomocy, nie wolno nam się od tego uchylać.
Bez  uszczerbku  dla   bezpieczeństwa  Rzeczypospolitej  i  jej  obywateli,  osobom
potrzebującym trzeba okazać naszą  solidarność. W obecnej sytuacji przesłanie przypowieści
o  miłosiernym  Samarytaninie  brzmi   jeszcze  bardziej  nagląco  i  czeka  na  powszechną
realizację, także w postrzeganiu samych migrantów.

Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów
tam  przebywających,  za  mieszkańców  tych  okolic,  za  służby  państwowe,  w  tym  Straż
Graniczną i wojsko, za polityków, Polaków i Białorusinów.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
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