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Największe przykazanie
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali
się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na
próbę: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?"
On mu odpowiedział: "«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera
się całe Prawo i Prorocy»".
(…)Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje (...) /frag. 1 Listu do Koryntian św. Pawła /

PIEKLIŚMY KIEŁBASKI,

JEŹDZILIŚMY NA KONIACH,

OGŁOSZENIA
1. Po Mszach św. i każdego dnia w kancelarii Ks. Proboszcz przyjmuje na wypominki
za drogich nam zmarłych. Aby ułatwić przyjmowanie tzw. „jednorazowych” na
stolikach w kościele zostały wyłożone druki, w które można się zaopatrywać.
2. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00 w
kościele i o godz. 12.00 na cmentarzu, a po niej procesja żałobna z poświęceniem
grobów. W tym dniu ministranci będą zbierać ofiary na Seminarium Duchowne.
W Dzień Zaduszny Msze św. tylko w kościele o godz. 9.00, 12.00 i 16.00.
3. Jeszcze raz zapraszam na film o JPII pt. „Świadectwo”. Wyjeżdżamy do kina w
Rawie Maz. 28 paźdz.,tj. we wtorek o godz.17.20 /zaraz po Różańcu/. Film rozpoczyna
się o g. 18.00 i trwa 90 min. Zapisy do 27 paźdz. do godz. 16.00.
4. W najbliższe wakacje planujemy z zespołem „Angels” wyjechać na Warsztaty
Taneczne do Kołobrzegu. Dlatego ofiary, które dziś złożymy do puszek będą
przeznaczone na ten cel. Ofiarodawcom dzieci będą wręczać kalendarzyki na 2009 r.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLIŚMY:

Maję Grzegorczyk i Filipa Rybaka – niech Bóg prowadzi ich przez życie
drogą wiary, prawdy i miłości.
UŚMIECHNIJ SIĘ

W szpitalu leży mężczyzna a przy nim siedzi żona.
- Byłaś przy mnie zawsze - mówi mąż - ...kiedy spotkało mnie jakieś nieszczęście, prawda?
- Tak, kochanie.
- Byłaś przy mnie, kiedy mnie z pracy wywalili?
- Tak, kochanie...
- A gdy nam się dom spalił?
- Też przy tobie byłam.
- To ty mi przynosisz pecha!
-Kazio, jak mogłeś kopnąć Jasia tak boleśnie w brzuch?
-Ja go nie chciałem kopnąć w brzuch! On się za szybko odwrócił!

I KUCYKACH,

BAWILIŚMY SIĘ PRZY OGNISKU.

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 27. 10. 2008.
16.00 Za +Tadeusza Romanowskiego / int. od córki Anny z rodziną /.
WTOREK 28. 10. 2008
16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Grzegorza Olczaków
z racji 30 rocz. ślubu.
ŚRODA 29. 10. 2008
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gieni z racji urodzin i całej jej
rodziny.
Za +Zofię Moczarską / int. od córki Haliny z rodziną /;
+Sławomira Jacaka / int. od brata Henryka z rodziną /;
+Anielę i Jana Kobyłeckich;
+Zygmunta Tomczyka w 1 rocz. śmierci;
+Władysława i Annę Szymańskich, cr. Rogulskich, Henryka Duchnowskiego
i dusze w czyśćcu cierpiące;
+Jacka Melę / int. od chrzestnej i babci /;
+Zofię Czapnik w 3 rocz. śmierci.
CZWARTEK 30. 10. 2008
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Moniki Koper z racji 18 rocz. urodzin.
PIĄTEK 31. 10 2008
16.00 Za +Tadeusza Rybaka, teściów i rodziców Marcjaników.
SOBOTA 01. 11. 2008
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
9.00 Za +Franciszka Golenia.
12.00 Za Parafian / na cmentarzu /.
NIEDZIELA 02. 11. 2008.
DZIEŃ ZADUSZNY
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
9.00 Za +Zofię i Józefa Gliszczyńskich.
12.00 Za +Franciszka Cyniaka w 19 rocz. śmierci, Jana i Katarzynę, Janinę
i Stanisława Cyniaków, Jana i Walerię Grzelków.
16.00 Za +Zygmunta, jego syna Zygmunta, cr. Kowalczyków i Bisów, Leszka
Ciasia i Mariusza Kościechę.

