
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 10; XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 Listopad 2017 
     Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30 

Pozwól mi Panno świeta chwalić Ciebie...(cz.2) 

Od objawień fatimskich minęło 100 
lat. Większości z nas Fatima kojarzy się 
głównie z pokutą, różańcem i 13-dniem 
miesiąca. Jednak w centrum Fatimskiego 
przesłania jest nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca, które znajduje swój 
wyraz w poświęceniu się Sercu Maryi i w 
nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca. 

Papież Benedykt XVI w 2010 roku 
powiedział: „Łudziłby się ten, kto sądzi, że 
prorocka misja Fatimy została 
zakończona”. Dziś widzimy, że dopiero z 
perspektywy czasu prorocka misja Fatimy 
może być właściwie odczytana i 
zrozumiana”.  

Prymas Polski August Hlond 8 
września 1946 roku oddał całą Polskę 
Maryi. W tym roku wszystkie parafie naszej Ojczyzny (we wrześniu) 
poświęciły się Sercu Maryi i coraz większe zainteresowanie budzą 
Nabożeństwa Pierwszosobotnie. Coraz więcej parafii wprowadza 
nabożeństwa wynagradzające za zniewagi grzeszników, zachęcając 
wiernych do wypełnienia polecenia Matki Bożej. 

W 1 części artykułu o Nabożeństwie Pierwszych Sobót 
miesiąca ( z dnia 29 X 2017 r.) dowiedzieliśmy się, że Maryja prosi o 
odprawienie kolejnych pierwszych sobót miesiąca jako 

Intencje mszalne: 20.11 - 26.11 
 

Poniedziałek, 20 listopad  2017 
1800 śp. Stanisław – Franciszek Naruszewicz (1 rocz.) 
Wtorek, 21 listopad 2017 
1800 śp. Stanisław Piekarski 
Środa, 22 listopad 2017    
700    śp. Edward Ziółkowski 
1800  Msza święta zbiorowa za zmarłych  
Czwartek, 23 listopad 2017 
700  śp. Jarosław Bogdanowicz 
1800  Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Piątek, 24 listopad 2017  
1800  śp. Leonarda i Stanisław Paziewscy 
Sobota, 25 listopad 2017 
1800  śp. Izabela Cieślak (z okazji imienin) 
1800    śp. Wanda Bielińska (30 dzień po pogrzebie) 
Niedziela, 26 listopad  2017 – „Jezusa Chrystusa Króła Wszechświata” 
800 śp. Danuta Kulikowska (10 rocz.), Jerzy Misztal (3 mies.po 
śmierci) i zmarli  z obojga stron: Gajos i Misztal  
930 śp. Henryk Łęgowski (17 rocz.) i Anna Łęgowska (7 rocz.)  
930  śp. Helena i Czesław Koziccy, Jan i Mirosława Krystkiewicz, 

Stanisław Szewczak 
1100 śp. Jan i Halina Gryta (15 rocz.) 
1230  Dziękczynna z okazji 50 rocznicy urodzin Leszka Piaseckiego  
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
 

Kalendarz 
liturgiczny: 

20 XI  św. Rafała 
Kalinowskiego 

21XI  ofiarowanie 
Najśw. Maryi 
Panny  

 22 XI  św. Cecylii, 
dziewicy i 
męczennicy 

 

„Odmawiajcie 
codziennie różaniec” 

 

Matka Boża 
 



wynagrodzenie za 5 zniewag i bluźnierstw, które ranią Jej 
Niepokalane Serce. Aby odprawić owocnie to nabożeństwo należy 
wypełnić 4 warunki, o których mówiła siostra Łucja:  

 
 
 

1. Spowiedź święta – należy do niej przystąpić w I sobotę miesiąca  
( lub może to być  I piątek miesiąca, albo inny najbliższy dzień), 
ze wzbudzeniem intencji – zadośćuczynienia - za grzechy 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi 

2. Przyjęcie Komunii świętej w I sobotę miesiąca z intencją 
wynagradzającą 

3. Odmówienie w I sobote miesiąca jednej części różańca w intencji 
zadośćuczynienia. Po każdej tajemnicy różańca Maryja poleciła 
odmawiać modlitwę: „O mój Jezu przebacz nam nasze 
grzechy....” 

4. Podczas odmawiania różańca przeznaczyć na rozważenie 
wybranej tajemnicy (lub kilku tajemnic) minimum 15 minut. 

 
Potrzeba więc wypełnienia wszystkich czterech warunków przez 5 

kolejnych pierwszych sobót miesiąca. Siostra Łucja usłyszła 
obietnicę: „Jeśli zrobi się to, co wam mówię, wiele dusz zostanie 
uratowanych, nastanie pokój na świecie...” 
 Uwierzmy, że i dziś każdy z nas jest wezwany do wypełnienia 
próśb Maryi. Niech więc rosną szeregi osób, które pragną wypełnić 
polecenie Matki Bożej, odprawiąjąc nabożeńśtwo w I Soboty 
Miesiąca. 

 
 

Zachęcamy do wspólnej modlitwy: 
I Soboty miesiąca – godz. 7:00- Msza święta, po niej 

nabożeństwo 
 

Cześć oddawana Niepoakalanemu Sercu Maryi jest 
środkiem zbawienia na trudne czasy dla Kościoła i 

świata. 

HUMOR 
 
 

 

 

Przybywszy na Dziki Zachód pastor kupuje sobie konia. 
- Czy to łagodne zwierzę? - pyta. 
Hodowca cmoka językiem: 
- Można powiedzieć: pobożne! Na słowa "Bogu niech będą dzięki" rusza 
galopem, a na "Amen" staje jak wryty. 
Duchowny wskakuje na siodło, mówiąc: 
- Bogu niech będą dzięki! 
Koń rusza z kopyta przez prerię. Po pół godzinie jeździec dostrzega przed 
sobą szeroką rozpadlinę ziemną. Koń ani myśli zwolnić, a pastor zupełnie 
zapomniał, w jaki sposób można go zatrzymać. Ze ściśniętym ze strachu 
sercem zaczyna odmawiać modlitwę "Ojcze nasz". Na końcowe "Amen" 
koń zatrzymuje się na skraju przepaści. 
- Bogu niech będą dzięki - wzdycha pastor... 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. Dziś przeżywamy I Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez 
papieża Franciszka, a także Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Wypadków Drogowych. 

2. Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. W 
parafiach, gdzie istnieją wspólnoty intronizacyjne – ponowienie 
aktu intronizacji (tekst aktu na stronie internetowej diecezji). 

3. Wypominki, czyli modlitwa za zmarłych w naszym kościele 
codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. Zapraszamy! 

4. W najbliższy czwartek (23 listopada) w naszym kościele odbędzie 
się „SACROSONG” – II międzyprzedszkolny festiwal piosenki 
religijnej z racji wspomnienia św. Cecylii która jest patronką 
muzyki kościelnej. Wydarzenie to poprowadzi nasze przedszkole. 
Serdecznie zapraszamy. Rozpoczęcie o godzinie 10:00. 

5. Dziś w Gościu Niedzielnym ciekawy artykuł o rodzinach, w których 
urodził się wcześniak. Zachęcamy do lektury! 
 

Cześć oddawana Niepoakalanemu Sercu Maryi 
jest środkiem zbawienia na trudne czasy dla 

Kościoła i świata. 


