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9 listopada - rocznica konsekracji Bazyliki Laterańskiej . Dokonał tego aktu
papież św. Sylwester I w 324 roku. Bazylika na Lateranie jest "matką i
głową wszystkich kościołów Miasta i Świata".
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Przypowieść o dziesięciu pannach

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne jest
królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i
wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć
roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy.
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.
Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o
północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na
spotkanie». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe
lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej
oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i
nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie
sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były
gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu
nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam».
Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Czytamy, że o północy rozległo się wołanie. Kto wołał? Chyba nie oblubieniec.
Wydaje się, że był daleko. Skoro panny głupie zdążyły wybiec, by kupić oliwę, nie
zastały go w drzwiach. Nie wołały panny, bo wszystkie spały. Może zawołał
przypadkowy przechodzień. Widział dom, w którym wygaszono światła, nie
przypuszczał, że czekają w nim na wesele. Może to wołanie tylko się przyśniło. Ale
trudno, żeby ten sam sen przyśnił się dziesięciu śpiochom. Mogły wyrzuty sumienia
zbudzić niemądre panny, ale przecież wszystkie się zbudziły. Spotykamy się chyba z
głosem samego Boga, który może nas obudzić nie tylko o północy, ale o każdej porze
dnia.
„Niech Cię nawet sen nasz chwali”
Jeżeli ktoś zaśnie z myślą o Bogu, to i obudzi się z myślą o Nim, choćby i sam
usunął, i lampy usnęły. Panny, który z płonącą lampą w ręku myślały o powitaniu
oblubieńca, chociaż usunęły, od razu były gotowe powitać pana ze światłem.
Pamiętajmy o wieczornym pacierzu. On jest naszą troską o to, by być
przygotowanym na przyjście Pana.
Ks. Twardowski

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam 11 listopada na Mszę św. o godz. 16.00 z racji Uroczystości
Współpatronki Diecezji – św. Wiktorii i Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Informuję, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej parafii
30 listopada / w Odpust Parafialny /.
3. Pragnę zaprosić młodzież 15 listopada 2008 r. g. 18.30 na dyskotekę. Będziemy na
niej gościć młodzież, która przyjedzie do nas z par. Lubania z Ks. Sylwestrem
Bernatem.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Policjant spotyka płaczące dziecko i pyta:
- Co się stało?
- Zgubiłem 50 groszy!
Policjant wyjmuje z kieszeni i daje mu. Dziecko rozpłakało się mocniej...
- A teraz czego płaczesz?
- Jakbym nie zgubił, to bym miał 1 zł!
Policjant do zatrzymanego kierowcy:
- Dmuchaj pan!
- A gdzie się pan władza oparzył?
Bóg mówi do Adama:
- Adam daj żebro!
- Nie dam!
- No, Adam daaaj!!!
- Nie dam!
- No, proszę, Adam daj!!
- Nie dam, mam jakieś złe przeczucie.
Bóg stwierdził, że Adamowi się nudzi i postanowił coś temu zaradzić. Zwraca się
zatem do Adama:
- Adamie. Widzę, że ci się nudzi. Postanowiłem. Stworzę ci istotę. Istotę, która będzie
piękna, mądra i inteligentna. Cudowna, miła, będzie ci służyć i wspierać cię. Jednym
słowem, stworzę ci istotę idealną!.. Ale musisz mi oddać swoją nogę..
- Nogę?!.. A co dostanę za żebro?

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 10. 11. 2008.
16.00 Za +Czesława i cr. Olszewskich, Wójcików, Zawadzkich i Jadwigę Fangrat.
WTOREK 11. 11. 2008
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ WIKTORII – WSPÓŁPATRONKI DIECEZJI
90 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

16.00 Za +Agnieszkę i Józefa Miazga.
ŚRODA 12. 11. 2008
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Roberta z racji 1 rocz. ślubu.
Za +Zofię Moczarską / int. od syna Dariusza z rodziną /;
+Sławomira Jacaka / int. od bratanka z rodziną /;
+Janusza Kaczmarczyka w 3 rocz. śmierci;
+Józefa i Tadeusza Tworskich oraz Józefa Badowskiego;
+Władysława Starucha w 39 rocz. śmierci;
+Grzegorza Milewskiego / int. od pracowników firmy „Wood ston” /.
CZWARTEK 13. 11. 2008
16.00 Za +Zdzisławę w 10 rocz. śmierci i Mirosława Studzińskich oraz Helenę
i Tadeusza Adamowiczów.
PIĄTEK 14. 11 2008
16.00 Za +Seweryna Chwalińskiego w 5 rocz. śmierci, Władysławę i Stanisława
Chwalińskich oraz Jana Stępniaka.
SOBOTA 15. 11. 2008
16.00 Za +Eugeniusza Kielana w 10 rocz. śmierci, Franciszka i Mariannę
oraz Franciszka i Reginę Szewczyków;
16.30 Za +Stanisława Dębca /int. od syna Andrzeja z rodziną /.
NIEDZIELA 16. 11. 2008.
9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary.
16.00 Za +Mariusza Michalaka i Helenę Banasiak.

