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22 października 2009 r. naszą parafię zaszczycił swoją obecnością Ks. Bp Andrzej 
F. Dziuba. Udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania oraz spotkał się 
z grupami działającymi w parafii /na zdj. z  zespołem „Ichtis”…  
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 EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                          Mk 12, 28b-34  

Przykazanie miłości 

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go „Które jest pierwsze ze 
wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Par 
Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, 
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: 
«Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania 
większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu 
słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego Miłować Go całym 
sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko 
więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie 
odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt ju ż nie 
odważył się więcej Go pytać. 

� ●  

„Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze 
wszystkich przykazań?»” Być może nam owo pytanie wydaje się dziś bardzo banalne. 
Znamy przecież na nie odpowiedź. Wiemy, że najważniejszym przykazaniem jest 
przykazanie miłości Boga i drugiego człowieka. Niestety, nasza wiedza niekoniecznie 
zawsze przeradza się w taki styl postępowania i życia, który by na co dzień pokazywał 
innym, że rzeczywiście jesteśmy Chrystusowymi naśladowcami. 

              
 
                                                … „Angels”… 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Pragnę zaprosić czcicieli i sympatyków ojca Pio w najbliższy czwartek,  
    tj. 5 listopada na Mszę św. i adorację Najść. Sakr. na godz. 16.00. 
2. Informuj ę, że w najbliższy piątek będziemy przeżywać I piątek miesiąca. 
    Dlatego zapraszam do Sakramentu Pojednania /szczególnie dzieci/ od godz. 15.00. 
3. Jutro 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 Modlitw ę Pańską i Wyznanie wiary, zachowując inne zwykłe 
    warunki /spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa w intencji Ojca  
    Świętego oraz wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu/. 
4. Pragnę gorąco podziękować druhom z OSP za agregat prądotwórczy  
    i przewiezienie ołtarza. Dziękuj ę również za użyczenie nagłośnienia. 

� ●  
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI: 

Śp. Natalia Ajdukiewicz i śp. Grzegorz Bernat – pokój ich duszom. 
� ●  

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 
Mateusza Tomczyka i Julię Tworską - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary 
           prawdy i miłości. 

� ●  
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Ojciec mówi do Jasia: 
- Koniecznie musisz poprawić tę dwóję z fizyki! 
- Tato, ja bym poprawił, ale pani nigdy nie zostawia dziennika na przerwie! 
 
Hrabia czyta gazetę. 
- Janie, czy tramwaje jeżdżą po dachach? 
- No nie, panie Hrabio, tramwaje jeżdżą po szynach na ziemi. 
- No to dlaczego tutaj napisali, że tramwaj zabił kominiarza? 
 

                           
  … ze „Słonikami”                            i   … młodzieżą.                                  
 



 
INTENCJE 

                                                     
                                                      PONIEDZIAŁEK 02. 11. 2009 
                                                           DZIEŃ ZADUSZNY 
  9.00 Za +Zofię i Józefa Gliszczyńskich, dziadków Lipskich i teściów Frątczaków. 
16.00 Za +Jana i Zofię Skonecznych oraz Antoniego Lisa. 
 
                                                     WTOREK 03. 11. 2009 
16.00 int. wolna 
 
                                                      ŚRODA 04. 11. 2009 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich; 
                +Czesława Jańskiego /int. od wujka z rodziną/; 
                +Stefana i Stanisławę Jankowskich, Kamila i rodziców Miniaków; 
                +Zofię, Jana i cr. Skonecznych oraz Mariana Pawlaka. 
 
                                                     CZWARTEK 05. 11. 2009 
16.00 Msza św. czcicieli o. Pio. We wszystkich intencjach Maryjnych /int. Koła  
                   Żywego Różańca o.Pio/; 
          O wyzwolenie z nałogów i przywrócenie wiary w Miłosierdzie Boże. 
 
                                                     PIĄTEK 06. 11. 2009 
16.00 Za +Barbarę w 23 rocz. śmierci, Henryka, Jana i Władysława Sowików. 
 
                                                     SOBOTA 07. 11. 2009 
16.00 Za +Mariannę w 14 rocz. śmierci, Mariol ę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich 
                  oraz Jana Sochę. 
 
                                                     NIEDZIELA 08. 11. 2009 
  9.00 Za +Stanisławę, Tadeusza i Jana Szydłowskich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Ewy Kępa z racji 18 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefy Piorunowskiej z racji 
                   85 rocz. urodzin. 
16.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Małgorzaty i Antoniego  
                    w 15 rocz. ślubu i całej rodziny; 
           Za +Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich oraz Helenę Banasiak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


