Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: Ml 3, 19-20a
Psalm: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie
Drugie czytanie: 2 Tes 3, 7-12
Aklamacja: Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Ewangelia: Łk 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 to się dziać zacznie?» Jezus odpowiedział:
«Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie
pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł
czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o
wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz
nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw
narodowi” i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą 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 przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej
obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z
waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i
niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie
spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».

Droga z Jezusem nie zawsze jest prosta, czasem może prowadzić
przez niezrozumienie, prześladowanie a nawet odtrącenie przez
najbliżych. Jeśli mimo tych trudności damy świadectwo naszej wiary i pozostaniemy wierni Bogu, to miejmy pewność, że on będzie
naszą siłą w pokonywaniu tej drogi i włos z głowy nam nie spadnie.
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Wspólnota u Przyjaciela

Sprzątanie kościoła

Zapraszamy w każdy poniedziałek o godz. 19:30 wszystkich
chętnych na spotkania modlitewne, które odbywają się w domu
parafialnym, wejście na końcu parkingu. Do zobaczenia.

W piątek 18 listopada po adoracji, około godz. 20:00 zapraszamy do
pomocy przy sprzątaniu i przygotowaniu kościoła.

Zbiórka na Boże Narodzenie
Apostolatu Społecznego
Podobnie jak od 14 lat, wspieramy z Apostolatem Społecznym osoby ubogie i bezdomne. W tym roku prosimy o: rękawiczki, czapki,
skarpetki i slipy męskie.
Wszystkie te rzeczy będzie można składać do pojemników przed
i po Mszach w najbliższe trzy niedziele, od 20.11 do 4.12. Nadto
potrzebne ubogim rzeczy można przyznieść do domu parafialnego
w reklamówkach z dopiskiem Apostolat Społeczny.
Z góry dziękujemy w imieniu potrzebujących.

Schola dzieci
Wszystkie dzieci, które śpiewają lub chciałyby śpiewać podczas Mszy
św. o godz. 12:30 zapraszamy na spotkanie scholi w każdą niedzielę o godz. 11:15 w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu.

Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu
z kościoła. Bardzo dziękujemy za waszą hojność!

Spowiedź
Spowiedź odbywa się w każdy piątek (oprócz czwartego piątku
miesiąca) w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 19:00 do
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia Komunii św.

Niedzielna Msza św.
Msze św. w języku polskim odbywają się w każdą niedzielę o godz.
12:30 i 19:30. Po nowym roku nastąpi zmiana godziny mszy wieczornej na 18:30.

Rejestracja w parafii
www.linkd.pl/czrc

Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji do parafii, lub w innych sprawach, zadzwoń na numer 07542873055. Postaramy się pomóc najlepiej, jak tylko to będzię możliwe!

