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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

CZYTANIA LITURGICZNE

lach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień
Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy
bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak
niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na
brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście
w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć
jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami
światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami
nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale
czuwajmy i bądźmy trzeźwi!
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
MATEUSZA (Mt 25, 14-30)
Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść:
Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu
dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden,
każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz
ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je
w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który
dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten
zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy
ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym
czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać
się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał
pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie,
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć
talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu,
nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego
pana! Przyszedł również i ten, który otrzymał
dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa

talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu
pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny
w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię:
wejdź do radości twego pana! Przyszedł i ten, który
otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem,
żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie
posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się
więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto
masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo
zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie
posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom,
a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją
własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie
temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem,
kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie.
Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A
sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w
ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Środa 19.11. - Bł. Salomei, zakonnicy
7:00 + Danutę Mart (Gr. 19).
7:00 + Marię i Witolda Gawryjołków.
7:30 + Janinę Dębowską (mies. po śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 62 r. ślubu Heleny i Juliana Kasprzaków z prośbą o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski i opiekę MB dla Jubilatów i całej rodziny.
+ Leokadię i Romana Kwiatkowskich o raz ich
rodziców. + Marię Pawłowską (4 r. śm.), Tomasza, Paulinę i Zygmunta Siwaków. + Eugeniusza
Dziubaka, Władysława i Cecylię Dziubaków.
Czwartek 20.11. - Św. Rafała Kalinowskiego,
prezbitera
7:00 + Danutę Mart (Gr. 20).
7:00 + Danutę (1 r. śm.) i Tadeusza Miłodrowskich.
7:00 + Stanisława Kapicę.
7:30 + Wojciecha Pawlaka (3 r. śm.), Natalię
Czepik.
7:30 + Helenę, Marię, Amelię, Piotra, Wacława,
Stanisława, Mieczysława, Aleksandra i cr. Remiszewskich.
18:00 + Eugeniusza (3 r. śm.) i Władysława Rusaków.
Piątek 21.11. – Ofiarowanie Najśw. Maryi
Panny
7:00 + Danutę Mart (Gr. 21.)
7:00
7:30
18:00 O bł. Boże dla Patryka i jego Rodziców.
Sobota 22.11. – Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
7:00 + Danutę Mart (Gr. 22).
7:00 + Helenę Sikorską (mies. po śm.).
7:00 + Zofię Orzechowską (mies. po śm.).
7:30 Dz.-bł. w rocznicę urodzin Izabeli z prośbą
o bł. Boże i opiekę MB.

18:00 + Anielę i Bolesława Mańkowskich, Antoninę Zdarnowską.
Niedziela 23.11. – (34 niedziela zwykła) JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
7:00 + Kazimierza (17 r. śm.) i Marię Sarneckich.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 23).
8:30 + Wiesława Kalinowskiego (im.).
10:00 + Jadwigę (22 r. śm.), Jana i Henryka Hamerskich.
11:30 + Hannę i Józefa Halbertów.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Helenę i Władysława Pol, Czesława i
Andrzeja Brzezińskich.

CZYTANIE Z KSIĘGI PRZYSŁÓW (Prz 31,
10-13. 19-20. 30-31)
Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.
Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.
O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.
Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.
Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN
(1 Tes 5, 1-6)
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwi-

OG£OSZENIA PARAFIALNE

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje mszalne od 16.11. do 23.11.2008 r.
Niedziela 16.11. – (33 niedziela zwykła)
7:00 + Elżbietę Cegielską-Kunce.
7:00 + Danutę Mart (Gr. 16).
8:30 + Mieczysława (7 r. śm.) Olek; Katarzynę i
Piotra Kosickich, cr. Tobiaszów.
10:00 + Weronikę Wisłowską z d. Malinowską
(6 r. śm.).
11:30 + Eugeniusza Kaszyńskiego.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Klemensa i cr. Matosków.
Poniedziałek 17.11. – Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
7:00 + Danutę Mart (Gr. 17).
7:00 + Zygmunta Staniaka.
7:00 Dz.-bł. o łaskę zdrowia dla Bronisławy i
jej rodziny.
7:30
18:00 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Zofii i Janusza z
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i całej rodziny.
Wtorek 18.11. – Bł. Karoliny Kózkówny,
dziewicy i męczennicy
7:00 + Danutę Mart (Gr. 18).
7:00
7:30
18:00 + Henrykę i Józefa Strzyżewskich.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Ap 1,1-4;2,1-5a; Ps 1,1-4.6; J 8,12b; Łk
18,35-43; WT.: Ap 3,1-6.14-22; Ps 15,1b-5; 1 J
4,10b; Łk 19,1-10; ŚR.: Ap 4,1-11; Ps 150,1-6;
J 15,16; Łk 19,11-28; CZ.: Ap 5,1-10; Ps 149,16a.9b; Ps 95,8ab; Łk 19,41-44; PT.: Ap 10,8-11; Ps
119,14.24.72.103.111.131; J 10,27; Łk 19,45-48;
SB.: Ap 11,4-12; Ps 144,1a.2bc.9-10; 2 Tm 1,10b;
Łk 20,27-40.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 16.11.2008.
33 Niedziela Zwykła
Witamy dzisiaj w naszej parafii ks. Grzegorza Mioduchowskiego, który buduje kościół w Nadmie niedaleko Radzymina. Głosi
Słowo Boże i zbiera ofiary na budowę tego
kościoła.
Również dzisiaj przed kościołem po każdej Mszy św. Towarzystwo Pomocy Dzieciom prowadzi zbiórkę do puszek na rzecz
niewidomych dzieci z Lasek. Serdeczne Bóg
zapłać.
Dzisiejsza niedziela jest Dniem Modlitw
za Polonię Zagraniczną i Jej Duszpasterzy.
Dzisiaj ta modlitwa jest niezwykle potrzebna. Los wielu emigrantów nie jest łatwy. Módlmy się, aby Boga, wiarę ojców i Ojczyznę
zawsze mieli w swoich sercach. Pamiętajmy
też o tych, którzy są u siebie, ale granice już
biegną inaczej. Im jeszcze trudniej, bo pozo-

stali na ukochanej ziemi, ale nie w ukochanej Polsce. Niech nasze
modlitwy i Msza Święta będą dla nich specjalnym darem.
Dzisiaj po Mszy św. o 11:30 katecheza dla rodziców i dzieci kl.
II.
Również dzisiaj jeszcze jedna ciekawa inicjatywa dla ducha.
Nasz parafianin dr Wojciech Stańczak przetłumaczył nieznane i zakazane w PRL-u utwory Jana Kochanowskiego: Pieśni zwycięstwa nad
Moskwą i inne pieśni wojenne. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się
promocja tej książki i można będzie posłuchać wybranych utworów
w aktorskiej interpretacji p. Emilii Krakowskiej. Serdecznie zapraszamy.
Małymi krokami zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela to uroczystość Chrystusa - Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem. Przypominamy, że w
naszej parafii trwa Nowenna przed tą tak ważną Uroczystością. Serdecznie wszystkich zapraszamy – codziennie po Mszy św. wieczornej
wystawienie Najśw. Sakramentu i specjalne modlitwy. Dzisiaj wyjątkowo (z racji niedzieli) Nowenna odbędzie się po Mszy św. o godz.
13.00.
W piątek, 21 listopada, wspominamy Ofiarowanie Najświętszej
Maryi Panny. Według Tradycji, gdy Maryja miała trzy lata, rodzice,
święty Joachim i święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi,

ojcu świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dziś, wspominając tamto Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Bogu
i szukania Jego woli.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• W poniedziałek, 17 listopada, wspominamy świętą Elżbietę Węgierską, żonę Ludwika IV, landgrafa Turyngii. Po jego śmierci poświęciła się modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu.
• We wtorek, 18 listopada, prosimy o wstawiennictwo błogosławioną Karolinę Kózkównę, polską rozmodloną dziewczynę, która
zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej.
• W środę, 19 listopada, czcimy błogosławioną Salomeę, zakonnicę. Była córką Leszka Białego. Poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klarysek.
• W czwartek, 20 listopada, wspominamy świętego Rafała Kalinowskiego, jednego z przywódców powstania styczniowego w 1863
roku, sybiraka, wychowawcę księcia Augusta Czartoryskiego (dziś
błogosławiony!), karmelitę i kapłana, który miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem.
• W sobotę, 22 listopada, cześć oddajemy świętej Cecylii, rzymskiej męczennicy, patronce chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych.

16 listopada - NMP OSTROBRAMSKIEJ

Obraz Najœwiêtszej Maryji Panny Ostrobramskiej
w Wilnie

Widok na kaplicê z obrazem NMP Ostrobramskiej

MODLITWA DO NAJŒWIÊTSZEJ
MARYJI PANNY OSTROBRAMSKIEJ
O Pani moja, Œwiêta Maryjo! Twojej ³asce, osobliwej
stra¿y i mi³osierdziu Twojemu dzisiaj i ka¿dego dnia, i w
godzinê œmierci mojej duszê i cia³o moje polecam;
wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski
i dolegliwoœci, ¿ycie i koniec ¿ycia mojego Tobie
poruczam, aby przez zas³ugi Twoje wszystkie uczynki
moje by³y sprawowane i rz¹dzone wed³ug Twojej i Syna
Twego woli. Amen.

Dekretem papieskim z 1927 r. obraz Madonny Ostrobramskiej,
któremu nadano nazwê obrazu Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, zosta³
ukoronowany koronami papieskimi. Uroczystoœciom koronacyjnym
nadano najwy¿sz¹ rangê koœcieln¹ i pañstwow¹ - z³ote korony na³o¿y³
nuncjusz papieski. W uroczystoœciach tych uczestniczyli: Prymas
Polski ks. abp August Hlond, 28 biskupów i wielu najwy¿szych
dostojników œwieckich z Marsza³kiem Józefem Pi³sudskim
i Prezydentem Ignacym Moœcickim na czele.
Bo¿a Opatrznoœæ sprawi³a to, ¿e u Matki Bo¿ej Mi³osierdzia
w Wilnie w dniach 26-28 kwietnia 1935 r., w czasie uroczyœcie
obchodzonego zakoñczenia Jubileuszu Odkupienia Œwiata, po raz
pierwszy by³ publicznie uczczony wizerunek Najmi³osierniejszego
Zbawiciela. Uroczystoœci odbywa³y siê w pierwsz¹ niedzielê po
Wielkanocy, tak, jak tego ¿¹da³ Pan Jezus - uczestniczy³a w nich
siostra Faustyna, a kazanie o Bo¿ym mi³osierdziu wyg³osi³ ks.
Sopoæko.
Kaplicê z obrazem zdobi¹ szerokie pilastry i trójk¹tny fronton
z „Okiem Opatrznoœci” oraz napis po ³acinie: „Mater Misericordiae,
sub Tuum Praesidium confugimus” (Matko Mi³osierdzia, pod Twoj¹
Opiekê siê uciekamy).

Dziêki otwartym granicom, pielgrzymka do Ostrej Bramy
w Wilnie sta³a siê prawie tak ³atwa jak na Jasn¹ Górê do Czêstochowy.
Obraz Najœwiêtszej Maryji Panny Ostrobramskiej jest jednym
z najbardziej kochanych i czczonych symboli Wilna. Trudno sobie
wyobraziæ, by bêd¹c w Wilnie, nie byæ u Ostrej Bramy. Modli³ siê tu
Jan Pawe³ II; pisali wiersze i pieœni Mickiewicz, S³owacki, Syrokomla,
Moniuszko. Kopie obrazu czczone s¹ nie tylko w Polsce i na Litwie,
ale te¿ w licznych miejscach Europy - tak¿e w rzymskiej bazylice œw.
Piotra i Paw³a znajduje siê kaplica, w której umieszczona jest kopia
tego wizerunku.

Zdjêcia wykonane w wakacje 2008 i udostêpnione przez p. Katarzynê z Otwocka
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