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  Komentarz do Ewangelii…  

Pan, który już przyszedł przez swoje doczesne narodzenie w Betlejem, 

stale obecne w życiu każdego człowieka i całej ludzkości, i „ma 

przyjść” na końcu czasów, powinien być przyjęty, naśladowany 

i oczekiwany w żywej i czynnej wierze, nadziei i miłości. Sam Jezus 

mówił o postawie czujnego oczekiwania, jaka powinna cechować całe 

życie chrześcijanina: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu 

Pan wasz przyjdzie” (Mt 24, 42). Nie odnosi się to tylko do paruzji, lecz 

również do tego przyjścia Pana, które dokona się dla każdego człowieka 

przy końcu życia, gdy spotka się twarzą w twarz ze swoim 

Zbawicielem. To będzie najpiękniejszy dzień, początek życia 

wiecznego. „Dlatego... bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie 

domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (tamże 44). 

 

Myśl św. Jana Pawła II: 

,, Śmierci nie można przekupić, ani od siebie oddalić.” 
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Ewangelia na dziś… 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z 
przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i 
pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie 

spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również 
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden 
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie 

wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan 
wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze 
nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się 

do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. (Mt 24,37-44) 

 



INTENCJE MSZALNE OD 2 DO 8 GRUDNIA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W GÓRKACH 

PONIEDZIAŁEK. 2.12.2019 

17.00  Śp. Adolfa Koryckiego.  
17.00  Śp. Amalię i Aleksandra Przysowa oraz rodziców z obojga stron. 
17.00  Śp. Jadwigę i Romana Sztylko (greg. 30). 
17.45  Dziękczynno - błagalna w 50 r. urodzin z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo przez wst. MBF.  
17.45  Śp. Jana Kocyk w 4 r. śmierci.        

WTOREK. 3.12.2019 

17.00  W intencji Bogu wiadomej.   
17.00  Śp. Antoniego, Katarzynę Fijor, Wincentego, Stanisławę, Henryka Kaczmarczyka i za dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
17.00  Śp. Adolfa Gniadek w 1 r. śmierci.  
17.45  O Boże błogosławieństwo, uwolnienie od złych duchów i wszelkiego przekleństwa dla Bożeny i jej rodziny.  
17.45  Śp. Mariannę Kurach int. od rodziny Buławów.   

ŚRODA. 4.12.2019 

8.00  Śp. Janinę Parzyszek w 20 r. śmierci, Władysława i Czesława Parzyszek.  
17.00  Śp. Mariannę Kurach int. od siostry Krystyny.  
17.00  Śp. Teresę Królikowską.       
17.00  Śp. Elżbietę w 6 r. śmierci, zmarłych z rodziny Wysockich i Odziemczyków.   
17.45  Śp. Zbigniewa Kisiel int. od uczestników pogrzebu.   
17.45  Śp. Joannę Górka.     

CZWARTEK. 5.12.2019 

17.00  O potrzebne łaski i opiekę MBF nad Łukaszem int. od chrzestnego z rodziną.  
17.00  Śp. Krzysztofa Banaszka int. od rodziny Krzyśpiaków.   
17.00  Śp. Genowefę Kęsik int. od rodziny Koronów.  
17.45  O dary Ducha Świętego dla Sebastiana Bajera i za całą rodzinę Bajerów.  
17.45  Śp. Joannę Górka.  
17.45  Śp. Bartosza Ostolskiego int. od kolegów i koleżanek ze szkoły średniej wraz z wychowawczynią Janiną 
Święcicką.    

PIĄTEK. 6.12.2019 

8.00  W intencji Darka o potrzebne łaski, zdrowie, uwolnienie od nałogu, wytrwanie w dobrym i Boże 

błogosławieństwo dla całej rodziny przez wst. MBF.  
17.00  Śp. Zygmunta Kaczmarczyka w 4 r. śmierci.  
17.00  Śp. Teresę, Mariana i Wacława.   
17.45  W intencji Bogu wiadomej.  
17.45  Śp. Joannę Górka.    

SOBOTA. 7.12.2019 

8.00  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dobry przebieg ciąży, szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki, 
zdrowie, Boże błogosławieństwo dla dziecka przez wst. MBF.  
8.00  Śp. Zygmunta Lewickiego i zmarłych z rodziny Lewickich.  
17.00  Śp. Teresę Ludzińską w 1 r. śmierci.     
17.00  Śp. Leokadię Rumak int. imieninowa.   
17.45  Śp. Krystynę Gałczyńską w 4 r. śmierci.  
17.45  Śp. Szczepana Zawadkę.  

NIEDZIELA. 8.12.2019 

8.00  Śp. Ewę, Stanisławę, Władysława Kendrów oraz Mariana Wielgosza.   
8.00  Śp. Wiesława Tudka.   
8.00  Śp. Mariusza, Zbigniewa Majek, Stanisława Bieszczada.     
10.00  Dziękczynno - błagalna w 18 r. urodzin Justyny Teperek z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Świętego przez wst. MBF. 
10.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Anny i jej dziecka oraz o szczęśliwe rozwiązanie.  
10.00  Śp. Wiesława Ostolskiego z racji imienin.  
10.00  Śp. Natalię Kurach w 16 r. śmierci, Władysławę, Jana Kurach, Władysławę, Tadeusza Kowalskich.    
12.00  Śp. Jerzego Santorka w 32 r. śmierci, zmarłych z rodziny Santorków, Baranów i Winiarków.  
12.00  Śp. Romana i Hannę Krzyśpiak w 12 r. śmierci.  
12.00  Śp. Mariannę - Bożenę Pietrzak int. imieninowa od dzieci i wnuków.  
18.00  O szczęśliwe rozwiązanie dla Pauli, Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla mamy i jej 
dziecka przez wst. MBF.  
18.00  Śp. Eryka Dobosza int. od uczestników pogrzebu.   
18.00  Śp. Józefę - Janinę Winek i rodziców z obojga stron.    
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu - 1.12.2019r. 
 

1. W okresie adwentu Msza Święta zwana Roratami odprawiana  jest, we wtorki i 

czwartki o godz. 17.00, a w sobotę o 8.00 rano, na które serdecznie zapraszamy, 

szczególnie dzieci i młodzież z lampionami. Lampion można nabyć w sklepiku.  

2. Jak co roku rozprowadzane są świece adwentowe Caritas na Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom. Można je nabyć w zakrystii i w sklepiku w cenie 5, 10, 15 i 20zł. 

W sklepiku można nabyć również żłóbek z Jezusem, a także małe szopki. 

3. W dniu dzisiejszym adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 10.00. 

4. W pierwszy wtorek miesiąca nabożeństwo za wstawiennictwem Św. Michała Archanioła 

o wyzwolenie od wszelkich zniewoleń, o uleczenie z duchowych zranień i uchronienie 

od wpływu szatana, odprawiane będzie po Mszy św. o godz. 17.45. Zapraszamy 

członków Szkaplerza i czcicieli Św. Michała Archanioła 

5. W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. 

6. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas Mszy św. o godz. 8.00 i od godz. 16.30. 

Wyjazd do chorych od godz. 9.00 oraz od godz. 14.00.  

7. Triduum przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP rozpocznie się w czwartek.  

8. Opłatki na stół wigilijny poświęcimy dziś na Mszy św. o godz. 10.00, które w tych 

dniach będą roznoszone do rodzin naszej parafii. Będzie można je nabyć także w 

zakrystii i kancelarii parafialnej. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone będą na 

rozbudowę kościoła. 

9. Druga niedziela adwentu 8 grudnia to Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. W 

tym dniu zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.   

10. Jeśli ktoś planuje wycinkę świerków średniej wielkości, to można je przeznaczyć na 

wystrój kościoła na święta. Dlatego prosimy w tej sprawie o kontakt.   

11. Grupa Rękodzielników wraz z Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zaprasza na 

Świąteczny Kiermasz Rękodzieła 1 grudnia o godz. 10.00 w Hali sportowej w 

Garwolinie, ul. Żwirki i Wigury 16. Więcej informacji znajduje się na ulotce w 

gablocie.  

12. W tym tygodniu Kościół czci: we wtorek św. Franciszka Ksawerego, kapłana; w sobotę 

św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.  

13. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła. Wszystkich darczyńców, 

projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach. 

14. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Rudy Talubskiej. Na 

następny tydzień kościół przygotowują: Jadwiga Fuśniak, Beata Zięcina, Tadeusz 

Ochnik, Rafał Parzyszek, Marek Paziewski.  

15. Na rozpoczęty nowy tydzień, wszystkim parafianom i pielgrzymom nawiedzającym 

nasze Sanktuarium składamy serdeczne życzenia: Bożego błogosławieństwa, opieki 

MBF i świętych Patronów.  

 


