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W miniony poniedziałek Par. Zesp. CARITAS odwiedził podopiecznych
zamieszkałych w DOS w Tomaszowie Maz. Przekazaliśmy na ręce P. Dyrektor
podstawowy sprzęt medyczny, który zakupiliśmy na potrzeby pensjonariuszy.
Serdeczne „Bóg zapłać” składamy pielgrzymom K. Zebrzydowskiej i Św. Lipki,
których zgromadzone fundusze przeznaczyliśmy na zakup sprzętu.
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Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”.
Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”.
Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś
uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany
Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A
więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to
narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto
jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Oto przed nami stoi dzisiaj król – Jezus Chrystus. Stoi przed trybunałem ludzkim, który go
oskarża, nie pamiętając, że to On tylu chorych cudownie uzdrowił, nakarmił rzesze
głodnych.... Chrystus stoi bezbronny, bez armii, w lichym ubraniu, umęczony więzieniem
ze związanymi rękoma. Pada paradoksalne w tym kontekście pytanie : Czy chcesz być Jego
poddanym?
Panie, chcę. Ty jesteś Panem wszechświata, królem mojego i każdego z nas życia.
Stojąc dzisiaj przed tronem Jezusa poczujmy w sercu ogromną radość i pokój. Jezus bierze
odpowiedzialność za każdego z nas, za nasze życie. Angażując się w życie społeczne i
polityczne nie zapomnijmy, że podstawowym, naszym chrześcijańskim zadaniem jest to, by
stać się obywatelem Królestwa Bożego. By troszczyć się o rozwój duchowego Civitas Dei.
Wszak każde inne królestwo runęło i stało się materiałem wykopaliskowy – materiałem dla
archeologów.
Jak to zrobić konkretnie? Co mam zrobić, aby mieć pewność, że jestem obywatelem
królestwa Bożego?
Wiem jak wrócić. Wiem co robić gdy pojawia się pokusa ucieczki.
W Apokalipsie św. Jana czytamy:
„Oto stoję u drzwi i kołaczę
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
Wejdę do niego i będę wieczerzał,
A on ze mną.”
Módlmy się o to by każdy z nas usłyszał w nawale dźwięków, informacji i sensacji głos
Jezusa, by każdy z nas słysząc głos Jezusa zdecydował się na otwarcie drzwi swego serca,
by pozwolił Jezusowi wejść i się rozgościć.

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. 29 listopada rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent to okres rozpoczynajacy
rok kościelny. W czasie tego okresu będzie odprawiana Msza św. ku czci Matki
Bożej zwana Roratami. Zapraszam serdecznie wiernych, a szczególnie dzieci
i młodzież na Roraty w każdą środę o godz. 16.00 i sobotę o godz. 9.00.
3. 29 listopada, po Mszy św. o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie pielgrzymów
wyjeżdżających do Medjugorje.
3. Zapraszam do Oratoryjnej Kawiarenki w godz. 10.00 – 18.00. Ofiara za spożycie
ciasta z napojem, kawą, herbatą czy czekoladą jest dobrowolna.
W godz. 13.30 – 15.00 zapraszam dzieci, którym jest niezbędna pomoc w pracach
domowych.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Czesław Kowalczyk i śp. Mariusz Gierach – pokój ich duszom.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Maję Bonecką - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Inspekcja Sanepidu kontroluje wytwórnię pasztetów. Inspektor pyta jednego pracownika:
- Czy te wasze zajęcze pasztety rzeczywiście są robione z zajęcy?
- O tak!
- I tylko z zajęcy?
- No, szczerze mówiąc, to dodajemy trochę koniny...
- Trochę, to znaczy ile?
- Pół na pół: jeden zając, jeden koń...
Kalendarium o. Pio /cd./
1915 – 6 listopada zostaje powołany do wojska;
- 18 grudnia wraca do Pietrelciny na urlop zdrowotny;
1916 – 18 grudnia stawia się w jednostce w Neapolu;
– 30 grudnia zostaje wysłany na urlop zdrowotny;
1917 – 16 maja towarzyszy w podróży do Rzymu siostrze Grazielli,
która wstępuje do zgromadzenia brygidek;
- 19 sierpnia wraca do wojska w Neapolu;
- 5 listopada zostaje wysłany na urlop zdrowotny;
- 12 listopada wraca do San Giovanni Rotondo ;
1918 – 5-7 sierpnia tajemnicza niebiańska postać z włócznią przeszywa mu serce. Rana
krwawi cały czas;
- 20 września stwierdza rany na dłoniach, w boku i na stopach /cdn./

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 23. 11. 2009

16.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.3/.
WTOREK 24. 11. 2009

16.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.4/.
ŚRODA 25. 11. 2009

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Wojtusia Michalaka z racji 1 rocz. urodzin.
Za +Kamila Miniaka /int. rodziców/;
+Czesława Jańskiego /int. od przyjaciół ze Stąporkowa/;
+Grzegorza Bernata /int. od siostry Władysławy z rodziną/;
+Stanisława Szymańskiego /int. od syna z rodziną/;
+Jadwigę Bonecką /int. od synów z rodzinami/;
+Stanisławę Kuśmirek w 7 rocz. śmierci;
+Tadeusza Trzonka w 32 rocz. śmierci oraz rodziców Kołodziejczyków
i Trzonków;
+Natalię Ajdukiewicz /int. od syna Henryka z całą rodziną/;
+Wiesława Pietrzaka w 5 rocz. śmierci, Tadeusza Szymczaka, Pawła
i Mariana Kaczmarczyków;
+Aleksandra Malczewskiego w 2 rocz. śmierci;
+Mariusza Gieracha /greg.5/.
CZWARTEK 26. 11. 2009

16.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.6/.
PIĄTEK 27. 11. 2009

16.00 Za +Mariusza Gieracha /greg.7/.
SOBOTA 28. 11. 2009

16.00 Za +Krzysztofa Gromka /int. od rodziny Pietrzaków/.
16.30 Za +Mariusza Gieracha /greg.8/.
NIEDZIELA 29. 11. 2009
I NIEDZIELA ADWENTU
I DZIEŃ REKOLEKCJI

9.00 Za +Zofię i Czesława Matysiaków oraz Stanisława i Stanisławę Klimczak;
+Stanisława Szymańskiego /int. od sąsiadów z ul. Polnej/.
12.00 Za Parafian.
16.00 Za +Tadeusza i Kazimierę Skonecznych oraz dziadków Skonecznych;
+Mariusza Gieracha /greg.9/.

