Zostań właścicielem piszczałki organowej!!!
Zachęcamy państwa współpracy w
budowie naszego instrumentu poprzez
zasponsorowanie jednej piszczałki.
Kolor niebieski : piszczałka basowa – 500 zł
Kolor zielony: piszczałka duża – 300 zł
Kolor czerwony: piszczałka średnia – 200 zł
Kolor żółty: piszczałka mała – 100 zł
Koror jasno niebieski - 50 zł
Przy wpłacie na konto prosimy o podanie w
tytule: Remont organów parafialnych.
Z serca dziękujemy za wszelkie
zaangażowanie!

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W LEGNICY

LIST DO PARAFIAN
Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 22.11.2020

Drodzy Parafianie i Goście!
Pan mówi: Co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tych potrzebujących Mnieście uczynili. Pan oczekuje, że będziemy miłować się wzajemnie tak, jak On nas
umiłował. Wiara działa przez miłość, a miłość nie ustaje w czynieniu dobra. Bez czynnej
miłości bliźniego oddalamy się od Chrystusa... On ostrzega, że ci, którzy przeszli przez
życie w twardym egoizmie, pójdą na wieczną karę...
o. Tomasz Skibiński OFM

Pozostałe Ogłoszenia Duszpasterskie
Adoracja Najświętszego Sakramentu: we wtorek o godz. 17:00. Następnie Nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia o godz. 17:30
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 17:30
Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym.
Adoracja Najświętszego Sakramentu dla zapracowanych: czwartek, godz. 20-21.
Do końca miesiąca odwołujemy spotkania dla bierzmowanych, spotkania świetlicy oraz
zbiórkę dla ministrantów. Natomiast w niedzielę zawieszamy scholę dziecięcą.
W następną niedzielę rozpoczynamy okres adwentu. W Liście do Parafian zmieściliśmy
program Mszy św. Roratnich.
W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz kierując się dekretem Biskupa Legnickiego
informujemy, że rekolekcje adwentowe zostają odwołane.
Za wszelkie modlitwy, życzliwość i ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać. Niech Dobry
Bóg obdarzy Was swoim pokojem!

Roraty 2020

Tegoroczne spotkania adwentowe przybliżą tajemnicę Mszy Świętej.
Podczas Rorat dzieci nauczą się jeszcze pobożniej w niej uczestniczyć. Dowiedzą
się, że każda Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa, prawdziwie obecnego pod postacią
Najświętszej Hostii. Poznają też ludzi, dla których – jak dla ogłoszonego ostatnio
błogosławionym Carla Acutisa – Msza Święta była najważniejszą chwilą każdego dnia
i największą świętością.
Msze św. Roratnie:
Legnica:
Poniedziałek – Piątek: godz. 18:00; Sobota: godz. 9:00
Nowa Wieś Legnicka :
Wtorek i Piątek: godz. 17:00

Intencje Mszalne
Niedziela

8:00 – Za parafian.

22.11.2020

11.30 – 1. W intencji Chóru parafialnego.
2. Za Krystiana w 30 rocznicę urodzin oraz Marcelinę w 1
rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
13.00 – W10 rocznice śmierci siostry, Mamy Lucyny i Niny.
18.00 – + Marię Jedlińska (greg.).

Poniedziałek

18:00 – + Marię Jedlińska (greg.).

23.11.2020
Wtorek 24.11.2020
Środa 25.11.2020

18:00 – + Marię Jedlińska (greg.).
18:00 – 1.+ Marię Jedlińska (greg.).
2. Przez wstawiennictwo NMPNP w podziękowaniu za opiekę
nad rodziną.

Piątek 27.11.2020

18:00 – + Marię Jedlińska (greg.).

Sobota 28.11.2020

15:00 – W 65 rocznicę ślubu Marii i Grzegorza Czekańczyk.

18:00 – 1.+ Marię Jedlińska (greg.).
2. + Tadeusza w 4 rocznicę śmierci oraz + wnuka Miłosza.

Formacja – Wprowadzenie do Rozważenia Dzisiejszej Ewangelii
Ewangelia (Mt 25, 31-46)
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości
Jezus pozostawia w Ewangelii opis Sądu Ostatecznego. Uświadomię sobie znaczenie tego
faktu. Powinienem często do niego wracać. Pamięć o nim może pomóc mi skupiać się w
codzienności na tym, co najistotniejsze: na czynieniu dobra.
Uzmysłowię sobie, że na Sądzie Ostatecznym Bóg upomni się jedynie o uczynione dobro.
Ono będzie moją jedyną szatą godową. Wszystko inne (tytuły, zasługi, urzędy, stanowiska)
będzie już bez znaczenia.
Czynna miłość, o którą będę pytany, dotyczy konkretnych sytuacji mojego życia (ww. 3536). Zauważę, że są to zwyczajne sytuacje, z którymi mam do czynienia na co dzień. Z
uwagą będę medytował nad każdą z nich.
Przypomnę sobie różne wydarzenia z mojego życia, w których spotkałem się z ludzką
biedą i bezradnością. Zobaczę znajome twarze ludzi, którym pomogłem: głodnych,
spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, więźniów. Zatrzymam się przy każdej z nich i
zapytam: w jaki sposób im pomogłem?
Następnie przypomnę sobie twarze osób, którym odmówiłem pomocy. Kto to był? Jak
reaguje moje sumienie, gdy myślę o nich?
Zatrzymam się dłużej nad słowami Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, mnieście uczynili” oraz „Czegokolwiek nie uczyniliście...” (ww. 40.45).
Uświadomię sobie, że Jezus utożsamia się z najmniejszymi. Bierze ich w obronę. Jak
często o tym myślę?
Wyobrażę sobie, że stoję przed Jezusem-Królem. Upadnę przed Nim na kolana i będę Go
prosił, aby wypełnił mnie naturalną dobrocią i pomógł kochać drugiego człowieka Jego
miłością. Będę trwał w usilnej prośbie: „Jezu, naucz mnie kochać, a to mi wystarczy!”.

