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Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: 2 Sm 5, 1-3
Psalm: Idźmy z radością na spotkanie Pana
Drugie czytanie: Kol 1, 12-20
Aklamacja: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Ewangelia: Łk 23, 35-43
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli
jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze;
podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś
Królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis
w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż
Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi,
karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę
ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną
karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu,
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu
odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w
raju».

Każdy z nas jest zaproszony aby wziąć w posiadanie królestwo Boże.
Bóg, który jest miłością, poświęca dla nas swojego syna i to jemu
oddaje królowanie. Jezus Chrystus Król wszechświata jest Jedynym
Odkupicielem człowieka i świata a każdy, kto w Niego wierzy, ma
udział w pełni Jego królestwa, które daje wolność i nie ma końca.
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Wspólnota u Przyjaciela
Zapraszamy w poniedziałek o godz. 19:30 na modlitwę, która odbędzie się w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu. Adoracja
Najświetszego Sakramentu za tydzień w poniedziałek.

Sprzątanie kościoła
Dziękujemy wszytskim, którzy włączyli się w sprzątanie kościoła w
ubiegły piątek. Wasza pomoc i zaangażowanie są bezcenne.

Spowiedź
25 listopada nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź odbywa się w każdy piątek (oprócz
czwartego piątku miesiąca) w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 19:00 do 20:00.

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.

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 dziś do 4.12. Nadto potrzebne ubogim rzeczy można przyznieść do domu parafialnego w
reklamówkach z dopiskiem Apostolat Społeczny.
Z góry dziękujemy w imieniu potrzebujących.

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

Rejestracja w parafii
www.linkd.pl/czrc

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.

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

