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Tydzień temu nasi ministranci wywalczyli II miejsce w piłkę nożną
w zawodach dekanalnych naszej diecezji i tym samym awansowali
do dalszych rozgrywek /na zdjęciu z Ks. Waldemarem i P. Piotrem/.
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EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ TRZECIĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mk 13, 24-32

Sąd ostateczny
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.
Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą
Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy
pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca
ziemi aż do szczytu nieba.
A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera
soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to
się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie
przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje
słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w
niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

●
Liturgia dzisiejszej niedzieli przypomina mieszkańcom ziemi koniec tego świata. Ale
równocześnie przekazuje nam nadzieję na życie wieczne. Dziś słyszymy często pytanie,
pełne niepokoju, dokąd ten świat zmierza, szczególnie, kiedy słyszymy o wielkich
katastrofach, w których giną tysiące ludzi, lub o zamachach terrorystycznych. Mimo
tych dramatycznych prognoz dla nas, którzy przyjmujemy orędzie Chrystusa, w
naszych sercach umacnia się nadzieja. Ewangelia Jezusowa jest zwiastunką nadziei, że
Bóg jest naszym Ojcem i Miłością. Tę nadzieję rodzi w nas szczególnie tajemnica
zmartwychwstania. Była ona objawiona już w Starym Testamencie, ale dopiero w jego
ostatnich księgach, m.in. u proroka Daniela. Natomiast Ewangelia zwiastuje nam
dobrą nowinę o powszechnym zmartwychwstaniu.
Słuchający wówczas nauki Pana Jezusa byli wpatrzeni w świątynię jerozolimską,
która była dla nich znakiem obecności Bożej i zapewnieniem Jego opiekuńczej,
Ojcowskiej miłości. Wiedzieli oni, że Syn Człowieczy nigdy nie mówi „na wiatr” lub
żeby ich postraszyć jak dzieci, lecz nadejdzie kiedyś ów dzień, gdy pojawi się On „z
wielką mocą i chwałą” (Mk 13, 26).
Dlatego też nie trzeba nam obawiać się nadejścia Pana. Nawet bowiem w sędziwym
wieku, jeżeli człowieka nie dotknęło jakieś kalectwo lub ciężka choroba, pracując
według naszych sił, możemy służyć Bogu i ludziom. I to jest nie tylko oczekiwanie, ale
czynne i uczynne – czuwanie.

OGŁOSZENIA
1. Informuję, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej parafii w niedzielę
29 listopada w I Niedzielę Adwentu. Dniem Sakramentu Pojednania będzie
poniedziałek /30 listopada/ w Odpust Parafialny. Msze św. będą sprawowane
w poniedziałek i wtorek o godz. 9.00, 12.00 i 17.00.
2. Zapraszam do Oratoryjnej Kawiarenki.
●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDL:

Śp. Jan Piorunowski – pokój jego duszy.
●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Pani pyta Jasia:
- Ile ważysz?
- W okularach czy bez?
- W okularach...
- 49 kg.
- A bez?
- Nie widzę cyferek.
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.
Jasiu pyta ojca:
- Jak mam się ubrać do teatru?
- Szybko.

Kalendarium o. Pio /cd./
1905 – rozpoczyna studia filozoficzne;
1907 – 9-10 października zdaje egzaminy z filozofii i udaje się na
studia teologii do Sierracaprioli;
1908 – 19 grudnia otrzymuje święcenia niższe;
– 21 grudnia w Benewencie przyjmuje święcenia subdiakonatu;
1910 – 10 sierpnia w katedrze w Benewencie zostaje wyświęcony na
kapłana;
- 14 sierpnia odprawia pierwszą Mszę św. w Pietrelcinie;
1911 - 08 września; informuje o. Benedetto o pojawieniu się
stygmatów;
1915 – przyznaje się, że od lat cierpi ból koronowania cierniem
i biczowania /cdn./

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 16. 11. 2009

16.00 Za +Zofię Domańską i cr. Domańskich, Rokickich, Ziółkowskich
i Kacprzaków /int. od Anety z rodziną/.
WTOREK 17. 11. 2009

16.00 int. wolna
ŚRODA 18. 11. 2009

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Janinę i Stefana Musików, dziadków Musików i Szymańskich
i cr. Musików;
+Stanisławę, Jana-Aleksandra, Tadeusza i Andrzeja Szydłowskich;
+Czesława Jańskiego;
+Grzegorza Bernata /int. od córki, zięcia i wnuka/;
+Stanisława Szymańskiego /int. od córki/;
+Jadwigę Bonecką /int. od córek z rodzinami/.
CZWARTEK 19. 11. 2009

9.00 int. wolna
PIĄTEK 20. 11. 2009

16.00 int. wolna
SOBOTA 21. 11. 2009

16.00 Za +Eugeniusza Kielana w 11 rocz. śmierci i cr. Szewczyków i Kielanów.
NIEDZIELA 22. 11. 2009
UROCZUSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

9.00 Za +Eleonorę i Antoniego Szczepańskich, teściów Perków oraz Ewę Sekuła;
+Cecylię Kaczmarek /int. Koła Żywego Różańca z Annowa/.
12.00 Msza św. w int. Ministrantów i ich rodzin.
16.00 Za +Czesławę Skoneczną.

Jeszcze przed zawodami chłopcy wybrali
najpiękniejszy puchar, o który będą
rywalizować.

Już po zawodach. Ministranci odpoczywaja
z trofeami w rękach.

