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Kilka myśli z encykliki Ojca świętego Piusa XI "Quas primas" 
o ustanowieniu święta Chrystusa Króla, z dnia 11.12.1925. 

 
 
 „Przeto, jeżeliby kiedy ludzie prywatnie i publicznie 
uznali nad sobą władzę królewską Chrystusa, 
wówczas spłynęłyby na całe społeczeństwo 
niesłychane dobrodziejstwa, jak należyta wolność, jak 
porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój”. 
 
„Jeżeli panujący i prawowici przełożeni mieć będą to 
przekonanie, że wykonują władzę nie tyle z prawa 
swego, jak z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, 
każdy to zauważy, jak święcie i mądrze będą używać 
swojej władzy i jak bardzo zważać będą, wydając 
prawa i polecając je spełniać, na dobro ogółu i na 
godność ludzką swoich podwładnych. Oczywiście, że 
wskutek tego zakwitnie pokój i wewnętrzny porządek 
się ustali, gdyż wszelka przyczyna zaburzenia będzie 
usunięta”. 

 
„Co się zaś tyczy dobrodziejstw zgody i pokoju, jasną jest rzeczą, że im szersze się wytwarza 
królestwo i wszystkich ludzi obejmuje, tym bardziej ludzie stają się świadomi tej łączności, 
która ich jednoczy; a świadomość ta jak oddala i usuwa częste zatargi, tak też łagodzi i 
zmniejsza przykrości tych zatargów”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poniedziałek – 21.11.2022 – Ofiarowanie NMP – św. Tarsycjusza, męczennika 

8.00 P Za + Hannę Albrecht (Msza św. gregoriańska 21) 
18.00 M 1. Do Ducha Świętego z prośbą o Jego dary dla Magdaleny Czajka z ok. urodzin 

 B 2. Za + Eugeniusza Wyleżałek (5 rocz. +), żonę Urszulę; pokrewieństwo 
 K 3. Za + ojca Jerzego Opala 

 

Wtorek – 22.11.2022 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

8.00 M Za + Hannę Albrecht (Msza św. gregoriańska 22) 
18.00 P 1. Za wstaw. św. Cecylii: w int. organistów i ich rodzin 

 B 2. Za ++ Elżbietę i Roberta Marchlińskich 
 K 3. Za + Helmuta Fronczek 

 

Środa – 23.11.2022 
8.00 B Za + Hannę Albrecht (Msza św. gregoriańska 23) 

17.30  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
18.00 P 1. Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Pawła Wojtyli, Stanisława Sporniaka i 
Karola Sosadzina z ok. urodzin (od duszpasterzy) 

 M 2. Za + Andrzeja Piotrowskiego (od sąsiadów) 
 K 3. Za + Zygmunta Kaczmarka (od sąsiadów) 

 

Czwartek – 24.11.2022 – św. Męczenników z Wietnamu 
8.00 K Za + Hannę Albrecht (Msza św. gregoriańska 24) 

18.00 B 1. Za + ojca Alfreda Niemiec (pam. urodzin); dziadków Annę i Teofila; ks. Norberta Niemiec 
 P 2. Za + męża i ojca Marka Szymkiewicza (1 rocz. +); dusze w czyśćcu cierpiące 

19.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi) 
20.00 M Jako podziękowanie za szczęśliwy poród, z prośbą o zdrowie dla wnuka, córki i zięcia 

 

Piątek – 25.11.2022 – św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy 
8.00 M 1. Za + Hannę Albrecht (Msza św. gregoriańska 25) 

 K 2. Za ++ Janinę i Jana Pilarski, siostrę Teresę; Jadwigę i Zygmunta Kaczmarek; Dariusza 
Siwiec i Łukasza Skibińskiego 

18.00 P 1. Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Franciszka Lis z ok. 80 rocz. urodzin 

 B 2. Za wstaw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej: o uzdrowienie i uwolnienie od wszelkich 
kajdan zła dla Krzysztofa Osucha 

19.00  Różaniec w kaplicy 
 

Sobota – 26.11.2022 
7.30  Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP 
8.00 M 1. Za + Wojciecha Hewig (rocz. +); ++ z rodzin Mzyk i Hewig; dusze w czyśćcu cierpiące 

 K 2. Za + Hannę Albrecht (Msza św. gregoriańska 26) 
17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi) 
18.00 P 1. Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Rafała Brzenzka z ok. 40 rocz. urodzin 
oraz całej rodziny 

 B 2. Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Adama z ok. 50 rocz. urodzin oraz za + 
ojca Krzysztofa 

 
 



 
Niedziela – 27.11.2022 – 1 niedziela Adwentu 

7.00 M Za + Hannę Albrecht (Msza św. gregoriańska 27) 
9.00 M Za ++ Józefa, Zofię i Zygmunta Świerczyńskich 

10.30 B Za wstaw. św. Cecylii: w int. chóru „Canzona” (27 rocz. powstania) oraz chórów 
repeckich „Feliksa Nowowiejskiego” i „Słowiczek” 

12.00 P Jako przebłaganie za grzechy alkoholizmu, nieczystości i braku miłosierdzia w 
narodzie polskim 

17.15  Nabożeństwo adwentowe z błogosławieństwem wieńców 
18.00 P Do Ducha Świętego z prośbą o Jego dary w dorosłym życiu dla Gabrieli Plazy z ok. 

18 urodzin oraz w int. całej rodziny 
20.00 B Do Ducha Świętego z prośbą o Jego dary w dorosłym życiu dla 18-latków 

urodzonych w listopadzie 2004 roku 
 

*************************************************************************** 
 
 

O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  

 

1. Zapraszamy dziś na nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla o godz. 17.15. 
2. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest w czwartki od godz. 19.00 do 20.00 oraz w 

soboty od godz. 17.00 do 18.00 (w tym czasie okazja do spowiedzi). 
4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pierwszą niedzielą Adwentu.  
5. W kancelarii przyjmujemy intencje mszalne na przyszły rok. 
6. Przypominamy, że do 30 listopada w zakrystii i w kancelarii przyjmujemy zgłoszenia na 

kolędę. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisu. 
7. Zachęcamy do włączenia się w akcje misyjne: zbiórka nieaktualnych pieniędzy na dom 

dziecka w Boliwii oraz zbiórka srebrnej i złotej biżuterii na studnię w Czadzie.  
8. Dziękujemy wszystkim, którzy w sobotę posprzątali kościół. Zapraszamy do dalszej 

pomocy znowu w sobotę po Mszy św. porannej. Zachęcamy do włączenia się w te prace. 
9. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na parafię. W przyszłą niedzielę kolekta również na 

parafię. Dziękujemy wszystkim, którzy składają ofiary na parafię poprzez konto bankowe. 
 
 

Różańcowa intencja modlitewna: O pokój na Ukrainie. 
 
 
 
 

SPOTKANIA GRUP 

poniedziałek 19.00 Wspólnota SNE 

wtorek 18.45 Grupa Biblijna 

sobota 10.00 Dzieci Maryi 

sobota 10.00 Liturgiczna Służba Ołtarza 

sobota 18.00 studenci (spotkanie w Pniowcu) 
 

 
 
 
 



 A D W E N T             2 0 2 2 
Jak przygotujesz swoje serce na spotkanie z przychodzącym Jezusem? 

Wykorzystasz dobrze tegoroczny Adwent czy pozostaniesz na ten czas obojętny? 
 

„Adwent to czas na siłownię, ale nie po to by ćwiczyć nad tricepsem, ale nad ociężałością. 
Adwent to dobry czas, aby masę grzechu zamienić na rzeźbę duchową”. 

ks. Rafał Ochojski MSF 

 
 

RORATY DLA DZIECI (prowadzą Księża Wikarzy) 
 

Roraty dla dzieci odbywać się będą w: poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 16.30. 
„Z narodzeniem Jezusa było tak…” 

Przewodnikiem rorat będzie Dziadek Pana Jezusa – św. Joachim. 
Zapraszamy z lampionami. Rorat nie będzie w soboty i w czwartek 08 grudnia. 

 

RORATY DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY (prowadzi Ks. Proboszcz) 
 

Spotykamy się raz w tygodniu na adwentowej Eucharystii, w każdy czwartek o godz. 20.00. 
Uczestników prosimy o przyniesienie świec. 

01 grudnia: bł. Albert Marvelli 
15 grudnia: bł. Carlo Acutis 

22 grudnia: św. José Sánchez del Río 
Ponadto w czwartek 08 grudnia poznamy Maryję jako Matkę Słowa (z objawień w Kibeho w Rwandzie) 

 

NABOŻEŃSTWA W NIEDZIELE ADWENTOWE – o godz. 17.15 
 

I niedziela Adwentu (27 listopada) – błogosławieństwo wieńców adwentowych 
II niedziela Adwentu (04 grudnia) – błogosławieństwo świec 

III niedziela Adwentu (11 grudnia) – błogosławieństwo figurek Dzieciątka z szopek 
IV niedziela Adwentu (18 grudnia) – błogosławieństwo opłatków 

 

MSZA O ŚWICIE 
 

Msza św. na rozpoczęcie Nowenny przed Bożym Narodzeniem 
piątek – 16 grudnia – godz. 05.38 

Mszę św. rozpoczniemy w godzinie świtu przypadającego na ten dzień. 
Zapraszamy do wspomnienia tego, jak dawniej wczesnym rankiem szło się na roraty. 

Uczestników prosimy o przyniesienie białych (niekolorowych) zniczy. 
 

ŚWIECE: 
Przy zakrystii i w kancelarii, do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przygotowane przez 
„Caritas”: świeca mała – 7 zł; świeca duża – 15 zł; 
 
OPŁATKI: 
Przy zakrystii i w kancelarii, do nabycia opłatki wigilijne przygotowane w paczkach (2 opłatki duże i 3 małe). Za 
opłatki składamy dobrowolne ofiary. 
 
PRZEDŚWIĄTECZNE ODWIEDZINY CHORYCH I STARSZYCH PARAFIAN: 
21 grudnia – środa – od godz. 9.00. 


