
OGŁOSZENIA: 
1. Dzisiaj Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez papieża Franciszka na 

zakończenie Roku Miłosierdzia. W tym roku wspieramy chrześcijan na Ukrai-
nie. Zbiórka do puszek na Kościół w Potrzebie. 

2. Wybory do nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Opieczętowane karty do 
głosowania znajdują się w kaplicy obok skarbony. Na każdej karcie można 
postawić X przy maksymalnie 6 kandydatach i kartę wyborczą należy wrzucić 
do skarbony. 

3. Z okazji wspomnienia św. Marcina z Tours, które było 11 listopada, Dzieci 
Maryi zapraszają dziś na kawę i rogale po Mszach świętych. Dochód jest 
przeznaczony na działalność grupa Dzieci Maryi. 

4. Również dzisiaj o 16.30 w Domu Kultury w Potępie Koncert dla Niepodle-
głej. Utwory i pieśni patriotyczne wykona zespół proWOKALni TRIO. 
Wstęp wolny. W trakcie koncertu przewidziana kawa, herbata i ciasto. 

5. W czwartek - Msza szkolna o 17.00, a po niej spotkanie Dzieci Maryi i mini-
strantów. 

6. Spotkanie osób przygotowujących się do bierzmowania w sobotę o 16.00. 
Każdy proszony jest o zabranie ze sobą znicza i różańca. 

7. W przyszłą niedzielę uroczystość Chrystusa Króla, ostatnia niedziela roku 
liturgicznego. Msza w intencji mężczyzn naszej parafii o 7.30. 

8. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy 5 listopada wzięli udział w piel-
grzymce do Częstochowy, podczas, której zawierzyliśmy Matce Bożej naszą  
parafię. 

9. Apostolat Maryjny zaprasza 26 listopada na pielgrzymkę do Sanktuarium na 
odpust Matki Boskiej Cudownego Medalika do Warszawy. W programie 
zwiedzanie świątyni Opatrzności Bożej i grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Koszt 90 zł. Zapisy w zakrystii do 15 listopada. 

10. 30 listopada o godzinie 9.00 w przychodni lekarskiej SAWMED w Krup-
skim Młynie odbędą się badania USG DOPPLER. Więcej informacji na pla-
kacie. 

11. W sklepiku Caritas można nabyć świece świąteczne, lampiony i kalendarze 
adwentowe.  

12. 4 grudnia chcemy zorganizować wyjazd na Jarmark adwentowy do Wrocła-
wia. Więcej szczegółów za tydzień. 

13. Bóg zapłać za pracę przy kościele, pielęgnowanie roślin, dbanie o czystość 
terenu wokół kościoła, plebanii, złożone ofiary i sprzątanie kościoła. Sprząta-
nie za tydzień: Leśmiana 2,4,6,8. 

 Gość Niedzielny: o przesłaniu dla chrześcijan wynikającego z listów św. Pawła, 
dlaczego ważna jest promocja patriotyzmu, o poświęceniu nowego ołtarza w ko-
ściele Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu,  sztuka sakralna, czyli o kościele 
św. Marii Magdaleny w Rudach. Dodatek płyta Biblia Audio. Jest nowy Głos św. 
Franciszka. 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/  Ml 3, 19-20a; Sprawiedliwy sąd Boży 

Ref: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie 
2/ 2 Tes 3, 7-12; Kto nie chce pracować, niech też nie je 
3/ Łk 21, 5-19; Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców 

 
 17 listopada 
wspomnienie 
św. Elżbiety 
Węgierskiej 



 
18.00 

 
18.00 

1.  Za parafian                                                                                    
2. Za + Barbarę (ur.), Jana (rocznica +), Bernata, Janinę i Stanisława, 
Mieczysławę i Mirosława prosząc o radość wieczną 

14.11.2022 

13 LISTOPADA: MSZE ŚWIĘTE; 7.30; 10.30;  

1. Za ++ synów Mieczysława i Tadeusza Barys, za wszystkich ++ z 
rodzin Barys, Pytlowski                                                                     
2. Za + Edeltraudę Ignasiak (od sąsiadów z bloku przy ul. Kasprowi-
cza)                                                                                                    
3. Za wstawiennictwa Niepokalanego Serca Maryi i św. Józefa  za + 
Natalię Henzlik prosząc o dar życia wiecznego (od grupy modlącej się 
przed pogrzebem) 

15.11.2022 

1. Do NSPJ za MB Leśniowskiej dziękując za odebrane łaski, prosząc 
zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie, w rodzinach dzieci oraz 
o potrzebne łaski dla wnuków 
2. Za + córkę Grażynę 

16.11.2022 

 
7.00 

 

7.00 
17.00 

Za +Józefę Mizyn (od wdzięcznej rodziny z Krynicy Zdroju) 
1. Za + Rudolfa Szmidt prosząc o dar życia wiecznego 
2. Za + matkę Elżbietę Brodziak, brata Rudolfa, bratową Hildegardę, 
szwagra Adama 

 17.11.2022; wsp. św. Elżbiety Węgierskiej 

18.11.2022; wsp. bł. Karoliny Kózkówny 

Środa 

Czwartek 

Piątek 

 
7.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

1. Do NSPJ za wstawiennictwem MBNP z prośbą o wzrost w łasce i 
mądrości Bożej dla rodziców, dzieci, kapłanów, sióstr i braci zakon-
nych z całego świata, aby byli wypełnieni Duchem Świętym i przyno-
sili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz w intencji nowych po-
wołań do modlitwy za dzieci 
2. Za + Edeltraudę Ignasiak (od sąsiadów z bloku przy ul. Kasprowi-
cza) 
3. Za + Kazimierza Kiszkis (od Ruchu Wojownicy Maryi z Często-
chowy) 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1. Za + Halinę Łuczak, ++ z rodzin Łuczak, Fraj prosząc o dar życia 
wiecznego 
2. Za + męża, ojca, dziadka Wiktora Pytel, Marię Plewnia, szwagierkę 
Anielę, ++ pokrewieństwo z rodzin Pytel, Pałek, Krawiec, Plewnia, 
prosząc o dar życia wiecznego   

17.45 
18.15 

19.11.2022 Sobota 

7.30 
 

10.30 
 
 

15.15 
 

20.11.2022; UROCZYSTOSĆ  CHRYSTUSA KRÓLA NIEDZIELA 

Kancelaria poniedziałek i wtorek po Mszach świętych 

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – Ukraina.   
 13 listopada pod hasłem „Uleczyć tęsknotę” w Kościele w Polsce przeży-
wać Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku modlitwą i 
darem serca chcemy wspomóc cierpiących chrześcijan na Ukrainie. Wielu z nich 
skorzystało z pomocy Polaków w naszej ojczyźnie; wielu po przekroczeniu grani-
cy znalazło bezpieczne schronienie w domach i parafiach. Działalność PKWP 
nastawiona jest dziś na pomoc tym, którzy pozostali w kraju ogarniętym wojną. 
Chcemy do nich dotrzeć!  
 Ich świat rozpadł się w kilka minut. Bomby, wycie syren, zniszczone domy 
i ulice, konieczność ucieczki. Przyjęliśmy miliony potrzebujących z ogarniętej 
wojną Ukrainy. Jednak przytłaczająca większość pozostała na miejscu: walczą o 
każdy dzień, wspierają ojców i synów, którzy są na froncie. Tęsknią za najbliższy-
mi, tęsknią za pokojem i normalnością. Nie bądź obojętny. Pomóż uleczyć ich 
tęsknotę. 
  Odwiedź stronę: https://pkwp.org/ukraina  


