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SŁOWO PROBOSZCZA 



OGŁOSZENIA    DUSZPASTERSKIE  

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA 21,5-19  

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus 
powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, 
który by nie był zwalony”. Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy 
się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bo-
wiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz "nadszedł czas". Nie 
chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw mu-
si się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: ”Powstanie naród przeciw naro-
dowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; uka-
żą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was 
ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego 
imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa.  
 Jezus zachęca swoich uczniów, aby się nie przejmowali nawet wówczas, gdy zostaną uwięzieni, 
ciągani przed sądy, prześladowani przez przyjaciół lub krewnych, stając się dla wszystkich 
przedmiotem nienawiści. On będzie czuwał nad nimi, i jeśli dla Jego imienia muszą utracić ży-
cie, zyskają je w wieczności. „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (tamże 19). Nie 
przez troskę ani protesty, nie przez spory odniesie się zwycięstwo, lecz strzegąc wytrwale wier-
ności Chrystusowi, ufając Mu mimo szalejących burz. 
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CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

Poniedziałek -   

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 



Tydzień nawiedzenia obrazu Matki Bożej Robotników, 
a przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę nazwanego  

obrazem Matki Bożej Solidarności   

 

Nasi parafianie zwracają się o pomoc w ratowa-
niu życia dla 34- letniego Damiana ( ojca dwóch 

synów), który zmaga się z guzem mózgu. 
 Nierefundowana terapia to koszt około 200 tyś 

 
GRATULACJE! 
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W sobotę 16 listopada spotkanie Bractwa 
Szkaplerznego 


