
 

 

 
 

 

 

PONIEDZIAŁEK  16  Listopada 

NMP Ostrobramskiej 

 

08:00 +  Stanisław (gr. 15) 

 

17:00 +  rodzice: Maria i Leon Dettlaff 

 

18:00 +  ojciec Zygfryd oraz dziadkowie z 

obojga stron 

 

WTOREK 17 Listopada 

Św. Elżbiety Węgierskiej 

 

08:00 + Stanisław (gr. 16) 

 

17:00 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

w rodzinie Domaszk z ok 30 rocz. ślubu 

 

18:00 + Paweł Jeka i wszyscy krewni 

 

ŚRODA  18 Listopada 

Bł. Karoliny Kózkównej 

 

08:00 +   Stanisław (gr. 17) 

 

17:00 +  Ernestyna i Anna z V Róży 

Różańcowej 

 

18:00 +  Eugeniusz Makuch, rodzice 

Jaźwińscy i Makuch 

 

CZWARTEK 19  Listopada 

 

08:00 +  Stanisław (gr. 18) 

 

17:00 +  Radtke Stanisław z ok. ur. 

 

18:00 +  rodzice chrzestni z obojga stron 

PIĄTEK 20 Listopada 

Św. Rafała Kalinowskiego 

            

08:00 +  Stanisław (gr. 19) 

 

17:00 +  z obojga stron Jeka i Lessnau 

 

18:00 + mąż i ojciec Paweł Behmke 

 

SOBOTA 21  Listopada 

 

08:00  +  Stanisław (gr. 20) 

 

16:00 - Dziękczynna za dar narodzin z 

prośbą o Boże błog. dla nowo ochrzczonej   

 

17:00 + Augustyn, Marek Goyke, dusze w 

czyśćcu cierpiące 

 

18:00 +  z rodzin Gollnik i Bigott 

 

XXXIV  Niedziela Zwykła 

22 Listopada 

Chrystusa Króla 

 

08:00 + Barbara, Franciszek Jeka i ich 

rodzeństwo 

 

9:15 +  Stanisław (gr. 21) 

 

10:30 +  z rodzin: Bystram i Styn 

 

16:00 + Andrzej Tomaszewski i Zygfryd 

Becker 
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“Wyciągnij rękę do ubogiego” jest zatem zaproszeniem do odpowiedzialności 

będącej bezpośrednim zaangażowaniem tych, którzy czują, że dzielą ten sam los. 

To jest wezwanie do wzięcia na siebie ciężarów osób najsłabszych, jak przypo-

mina św. Paweł: „Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo 

wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak sie-

bie samego. […] Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 5, 13-14; 6, 2). Apostoł 

Paweł naucza, że wolność, która została nam dana przez śmierć i zmartwych-

wstanie Jezusa Chrystusa, jest dla każdego z nas odpowiedzialnością, by zaanga-

żować się w służbie innym, przede wszystkim najsłabszym. Nie jest to jakaś 

opcjonalna zachęta, ale warunek autentyczności wiary, którą wyznajemy. 

Księga Syracydesa przychodzi nam tu z pomocą: sugeruje konkretne działania 

na rzecz najuboższych i przywołuje również pewne sugestywne obrazy. Naj-

pierw rozważa słabość tych, którzy są smutni: „Nie usuwaj się od płaczących” 

(Syr 7, 34). Czas pandemii zmusił nas do izolacji, uniemożliwiając nam nawet 

niesienie pociechy i przebywanie blisko naszych przyjaciół i znajomych cierpią-

cych z powodu straty swoich bliskich. Dalej kontynuuje autor natchniony: „Nie 

ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka” (Syr 7, 35). Doświadczyliśmy 

niemożliwości przebywania obok tego, kto cierpi, jednocześnie uświadomiliśmy 

sobie kruchość naszej egzystencji. Zatem, Słowo Boże nigdy nie daje nam spo-

koju i pobudza nas do dobra. 

Kartka z kalendarza: 

Elżbieta z Turyngii, Elżbieta Węgierska (ur. 1207 w Pożoniu lub w Sárospatak, 

zm. 17 listopada 1231 w Marburgu) − księżniczka węgierska, tercjarka franciszkań-

ska, święta Kościoła katolickiego. 

Karolina Kózka (również Karolina Kózkówna; ur. 2 sierpnia 1898 w Wał-Rudzie, 

zm. 18 listopada 1914 w Wał-Rudzie) –polska męczennica, dziewica oraz błogosła-

wiona Kościoła katolickiego. 

Rafał Kalinowski, właśc. Józef Kalinowski (ur. 1 września 1835 w Wilnie, zm. 15 

listopada 1907 w Wadowicach) –polski duchowny rzymskokatolicki, karmelita bosy; 

inżynier, oficer armii Imperium Rosyjskiego w stopniu porucznika, powstaniec 

styczniowy, sybirak, nauczyciel, wychowawca, święty Kościoła katolickiego. 

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, (lit. Aušros Vartų Dievo Motina, biał. Маці 

Божая Вастрабрамская), Matka Boża Miłosierdzia, Królowa Korony Polskiej) – 

wizerunek Matki Boskiej, prawdopodobnie z XVII wieku, znajdujący się w kaplicy 

ostrobramskiej w Wilnie. Przez wiernych uważany za cudowny. Jest jednym z sym-

boli chrześcijaństwa w Polsce i na Litwie. 

 

Ogłoszenia Parafialne 2020-11-15 

XXXIII Niedziela Zwykła 

IV Światowy Dzień Ubogich 

 

1. Dobiega końca rok liturgiczny. Dzisiaj obchodzony jest IV Światowy 

Dzień Ubogich pod hasłem: „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). 

2. Dzisiaj o 10.30 poświęcenie książeczek-modlitewników dla dzieci klasy 

III, następnie krótka katecheza dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 

3. W bieżącym tygodniu wspominać będziemy jutro NMP Ostrobramską, w 

środę bł. Karolinę Kózka, w piątek św. Rafała Kalinowskiego, w sobotę 

przypada Ofiarowanie NMP. Wszystkim solenizantom składamy najserdecz-

niejsze życzenia imieninowe.  

4. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 PLN, w którego 

egzemplarz tradycyjnie można zaopatrzyć się z tyłu kościoła, podobnie za 

dobrowolną ofiarą w biuletyn parafialny.  

5. W związku z pandemią tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci św. 

Barbary będą miały skromny charakter. Intencje zamówione na sumę odpu-

stową zostaną rozpisane na inne terminy wedle uznania ofiarodawców. W tej 

sprawie prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 

6. W zakrystii do nabycia świece Caritas na wigilijny stół odpowiednio: duża 

17 PLN, mała 7 PLN. 

7. Dziękujemy za tygodniową posługę o. Jordana w naszej parafii. 

 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

 


