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…śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą, nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą…
ks. J. Twardowski
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Wskrzeszenie Łazarza

Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus,
ujrzawszy Go upadła mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu
był, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i
Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i
zapytał: „Gdzie go położyliście?”
Odpowiedzieli mu: „Panie, chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A Żydzi
rzekli: „Oto jak go kochał!” Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten,
który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”
A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu.
Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: „Usuńcie
kamień”. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie.
Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?” Usunięto
więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś
Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze
względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty
Mnie posłał”. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: „Łazarzu,
wyjdź na zewnątrz!” I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane
opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus:
„Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wielu więc spośród Żydów
przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w
Niego.

Jezus zapłakał, widząc zapieczętowany kamieniem grób i szlochające
niewiasty. Czy płakał, bo proroczo dostrzegł w tym swój pogrzeb, płaczące
kobiety i kamień? Ojciec Pelanowski przekonuje, że tak. Czy w niebie
Jezus spojrzy na moje życie i zapłacze, a ja zdumiony zobaczę wreszcie w
mych ranach i cierpieniach, które dotąd przeklinałem, podobieństwo do
samego Syna Bożego? Czy dopiero wtedy wyjdę ze swego grobu?

OGŁOSZENIA
1. Pragnę zaprosić wszystkich czcicieli i sympatyków ojca Pio w najbliższy
czwartek, tj. 6 listopada na Mszę św. i adorację na godz. 16.00.
2. Informuję, że w najbliższy piątek będziemy przeżywać I piątek miesiąca.
Dlatego zapraszam do sakramentu pojednania / szczególnie dzieci / od g. 15.00.
3. Przypominam pielgrzymom naszej parafii, że w najbliższą niedzielę, tj.
9 listopada o godz. 15.00 będziemy gościć wszystkich pielgrzymujących do San
Giovani Rotundo.
4. Dzisiaj / w Dzień Zaduszny / wierni mogą uzyskać / jeden raz / odpust
zupełny, który można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące; w tym celu
należy nawiedzić kościół i odmówić Modlitwę Pańską i Wyznanie wiary,
zachowując inne zwykłe warunki / spowiedź sakramentalna, Komunia św.,
modlitwa w intencji Ojca Świętego oraz wykluczenie przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu /.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Podczas klasówki nauczycielka zwraca uwagę Krzysiowi:
- Krzysiu! Nie ściągaj od Tomka
- Nie, proszę pani! To on ściąga ode mnie, a ja tylko sprawdzam czy nie robi błędów!
Jakie ryby najbardziej lubią matematycy?
- Sumy.
Na przerwie między lekcjami...
- Po lekcjach idę do Jasia. On ma grypę, może się zarażę i dostanę tydzień zwolnienia.
Idziesz ze mną?
- Ja idę do Franka. On ma taką chorobę, na którą dają miesiąc zwolnienia!
- Tak? To idę z Tobą. A na co on jest chory?
- Ma złamaną rękę.
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.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 03. 11. 2008.
16.00 -----------WTOREK 04. 11. 2008
16.00 -----------ŚRODA 05. 11. 2008
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Podziękowanie za otrzymane łaski i prośba o Boże błogosławieństwo
dla uczestników pielgrzymki do San Giovanni Rotondo .
Za +Zofię Moczarską / int. od syna Krzysztofa z rodziną /;
+Sławomira Jacaka / popogrzebowa /;
+cr. Sikorów, Wójciaków i Wojtyłów;
+Barbarę w 22 rocz. śmierci, Jana, Henryka i Władysława Sowików;
+Stefana i Stanisławę Jankowskich oraz Kamila Miniaka;
+Grzegorza Milewskiego / popogrzebowa /;
+Adama, Krystynę, Katarzynę i Bartłomieja Kryczka.
CZWARTEK 06. 11. 2008
16.00 Msza św. czcicieli o. Pio.
O łaskę przetrwania i pomoc św. o. Pio dla małżeństw w kryzysie /int.
Koła Różańcowego o. Pio /.
PIĄTEK 07. 11 2008
15.00 Spowiedź.
16.00 Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich.
SOBOTA 08. 11. 2008
16.00 Za +Helenę i Jana Tusów oraz Helenę i Tadeusza Adamowiczów;
16.30 Za +Radosława Paś /int. od dziadków Sołtysiaków /.
NIEDZIELA 09. 11. 2008.
9.00 Za +Elżbietę w 18 rocz. śmierci, Janinę, Jana, Mieczysława
i Stanisława Żegnałków.
12.00 Za +Stefana Kopcia, Ignacego i Helenę Kopciów, Józefa Pasika
i Mariannę Jeziorską;
O Boże błogosławieństwo dla Jacka Kamińskiego w 18 rocz. urodzin.
16.00 Za +Stanisławę Zysiak w 7 rocz. śmierci.

