
 

Papieska intencja - O Kościół otwarty dla wszystkich: Módlmy się, aby Kościół, wierny 

Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był przestrzenią solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego 

człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością. 

Intencja parafialna: Módlmy się za wszystkich lektorów i ministrantów, aby posługa, którą 

spełniają była dla nich inspiracją do życia wiarą na co dzień. Módlmy się za Ofiary wypadków 

drogowych i za ich rodziny. 

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela roku 

liturgicznego. Jest to patronalne święto Akcji Katolickiej oraz Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji 

Tarnowskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wszystkich członków Akcji Katolickiej i 

naszych lektorów i ministrantów obejmujemy modlitwą i dziękujemy za zaangażowanie w życie 

naszej wspólnoty parafialnej. Dziś także Światowy Dzień Młodzieży, Światowy Dzień Życia 

Kontemplacyjnego oraz Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Składka z 

dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele inwestycyjne. 

2. W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata można zyskać odpust zupełny za publiczne 

odmówienie Aktu Poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Uczynimy to po Mszy św. 

wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. Pozostałe warunki jak zwyczajnie. 

3. W środę, 23 listopada po wieczornej Mszy św. ks. Proboszcz zaprasza na zebranie wszystkich 

członków nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Spotkanie rozpoczniemy w kościele od 

modlitwy i uroczystego zaprzysiężenia. Dalsza część spotkania i wybór władz Rady na plebanii.  

4. Do końca listopada o godz. 6.15 rano i 17.30 wieczorem różaniec za zmarłych, których 

wspominamy w wypominkach listopadowych. W każdą niedzielę listopada kapłani sprawują 

dodatkową Mszę św. w intencji wszystkich wypominanych w naszym kościele. 

5. W ciągu tygodnia w liturgii będziemy przeżywać: 

- poniedziałek, 21 listopada – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny; 

- wtorek, 22 listopada - wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy; 

- czwartek, 24 listopada - wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i towarzyszy 

męczenników; 

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Do życzeń 

dołączamy modlitwę. 

7. Św. Cecylia, którą we wtorek wspominamy w liturgii jest patronką śpiewu i muzyki kościelnej. Z 

tej okazji szczególną modlitwą otaczamy nasz parafialny Chór „Zew Gór”, Pana Marcina Wnęka - 

organistę i dyrygenta chóru, dzieci ze Scholki parafialnej i ich opiekunki - Panią Agnieszkę Ochodę 

i Annę Muszyńską, a także członków Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto z dyrektorem Prof. 

Stanisławem Strączkiem. 

8. Bóg zapłać dzieciom, rodzicom i dziadkom za zaangażowanie w korowód i bal Wszystkich 

Świętych. Serdeczne podziękowanie właścicielom i pracownikom „Nibylandii” za zorganizowanie 

świetnej zabawy dla naszych dzieci i za to, że zrobili to nieodpłatnie, jako swój wkład - cegiełkę w 

funkcjonowanie naszej wspólnoty parafialnej. 

9. W czwartek przypada 24 dzień miesiąca listopada. Jest to tradycyjnie Dzień Celestyński w naszej 

parafii. Na nabożeństwo celestyńskie zapraszamy szczególnie członków Modlitewnego Bractwa 

Celestyńskiego, rodziców i rodziny kapłanów i sióstr zakonnych z naszej parafii oraz wszystkich 

czcicieli bł. siostry Celestyny Faron. Podczas nabożeństwa będziemy się modlić za powołanych i o 

powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz za zmarłych członków Modlitewnego Bractwa 
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Celestyńskiego i zmarłych kapłanów i siostry zakonne. Będziemy także polecać intencje wpisane do 

księgi próśb i podziękowań wystawionej przed ołtarzem bł. Celestyny: godz. 17.00 Adoracja i 

modlitwy za wstawiennictwem bł. s. Celestyny w intencjach wpisanych do księgi łask; godz. 18.00 

Msza św. 

10. Przez cały listopad w kościele w Łącku o godz. 6.15 rano i 17.30 wieczorem różaniec za 

zmarłych z wypominkami. 

11. Zapraszamy na spotkania naszym parafialnych grup. Harmonogram spotkań wywieszony jest w 

gablocie przy kościele i na naszej parafialnej stronie internetowej. 

12. Od następnego poniedziałku, czyli od 28 listopada rozpoczniemy Roraty. W naszej polskiej 

tradycji roraty były zawsze przeżywane jako wydarzenie obejmujące i integrujące całą rodzinę. 

Roraty dla wszystkich będą odbywać się codziennie (poniedziałek-sobota) o godz. 6.30. W 

niedzielę rorat się nie odprawia. Dla wszystkich dzieci, dla których powrót do domu na śniadanie 

byłby niemożliwy, albo uciążliwy chcemy jak co roku zorganizować w naszym Domu 

Katechetycznym gorący kubek. Dzieci będą mogły przynieść kanapki z domu, a w domu 

katechetycznym otrzymają coś gorącego do picia i w ten sposób będą mogły poczekać na 

rozpoczęcie zajęć w szkole. Liczymy na pomoc Pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Liczymy także na 

to, że dyżury w poszczególne dni podejmą także Mamy, których dzieci będą korzystać z takiej 

pomocy oraz członkowie innych naszych parafialnych grup. Spotkanie wszystkich 

zainteresowanych i chętnych do pomocy w czwartek po Mszy św. wieczornej. 

13. Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne i funkcjonowanie parafii składane na tacę, w 

kopertach i na konto parafialne. Inwestycje parafialne: Łącko nr: 331, 565, 581, 638; Potrzeby 

kościoła: Maszkowice nr: 6A; Ogrzewanie: Łącko nr: 9, 111, 304, 326, 461, 581, 638, 808; 

Maszkowice nr: 80, 133, 220; Szczereż nr: 2, 9, 42, 86, 106, 124; Zagorzyn nr: 40; Cmentarz: 

Łącko nr: 493, 581; Maszkowice nr: 220; Droga na cmentarzu na Szczereżu (Rejon Kadeczka-

Sośnie - 2050 zł): Szczereż nr: 3, 17, 19, 21, 25, 27, 44, 48, 51, 77, 80, 81, 86, 102, 104, 105, 112, 

122, 124, 130. 

14. Rozpoczęliśmy sezon grzewczy. Bardzo prosimy o zamykanie drzwi do kościoła. 

15. Przygotowując się do Tradycyjnej Polskiej Wieczerzy Wigilijnej i Świąt Bożego Narodzenia 

pamiętajmy o opłatku. Za tydzień po każdej Mszy św. zostaną pobłogosławione. Opłatki będzie 

można nabyć przy wyjściu z Kościoła, w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Ofiara zostanie 

przeznaczona na pomoc udzielaną potrzebującym w ramach Parafialnego Caritas. W zakrystii będą 

także do nabycia świece wigilijne Caritas: duże – 25 zł, małe – 9 zł. 

16. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia nasza parafialna Caritas przygotuje specjalne bony 

zakupowe, które będą dostarczone potrzebującym przez członków Caritas. Prosimy wszystkich 

parafian o zainteresowanie się, czy w sąsiedztwie nie ma rodzin lub osób w trudnej sytuacji 

materialnej. Prosimy o zgłaszanie takich osób do członków parafialnej CARITAS. Spotkanie 

Parafialnego Oddziału Caritas w czwartek po wieczornej Mszy św. 

17. Zachęcamy do lektury prasy religijnej. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” warto przeczytać 

m.in. o podjętej przez dziesięciu współczesnych malarzy próbie namalowania obrazu Jezusa 

Miłosiernego według wizji św. s. Faustyny opisanej w „Dzienniczku”. 

18. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Stanisław 

Postrożny (78 lat) ze Szczereża, Stanisław Potoniec (65 lat) z Maszkowic oraz pochodzący z naszej 

parafii śp. ks. Stanisław Celusta, emerytowany proboszcz parafii św. Małgorzaty w Żurowej. 

Polećmy ich nieśmiertelne dusze Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne 

spoczywanie… 
 

 

 


