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         W  minioną niedzielę Młodzieżowa Grupa Modlitewna naszej parafii,  
w przedstawieniu pantomimy, używając ruchu, mowy ciała i gestów, sprowokowała 
nas do refleksji nad sensem życiowych wyborów. Podpowiedziała nam, by w każdym 
wieku i w każdej sytuacji życiowej znaleźć czas dla Pana Boga… by nie było 
za późno /na pierwszym planie Łukasz i Marta/. Po Mszy św. odbyło się spotkanie 
Służby Kościelnej w kawiarence.  

INFORMATOR PARAFIALNY 
 

Nr 48  –  29 LISTOPADA 2009r. 

 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 
 

konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001 



 

 EWANGELIA NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ADWENTU                                              Łk 21,25-28.34-36   

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 
ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie 
mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce 
niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w 
obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i 
podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby 
wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na 
wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym 
czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem 
Człowieczym. 

��� 

Chrystus jest Królem Miłości i Miłosierdzia. Mówi o znakach i wydarzeniach, które mogą 
przerażać i powodować lęk. Ale jednocześnie dodaje: "Ale gdy się to dziać zacznie, wy 
nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża sie wasze odkupienie". Jego 
przyjście ma być wprawdzie poprzedzone niezwykłymi znakami, ale On sam nie 
przychodzi aby niszczyć, burzyć, miażdżyć i wtrącać do piekła. Bo nie Bóg stworzył 
piekło, to my je sobie tworzymy, powolutku i na co dzień, naszymi grzechami: egoizmem, 
lenistwem, pychą, zazdrością, zdradą, chciwością, pijaństwem i wszystkim co nas od Boga i 
od innych ludzi separuje, oddala i zamyka w piekle własnego egoizmu, lęku i materializmu. 
Abyś nie przegapił przyjścia Chrystusa i abyś mógł stanąć przed Synem Człowieczym bez 
lęku i trwogi nie daj się opanować doczesności, czuwaj i pomyśl czasami o innych. 

       

Na pierwszym planie Kasia jako                Spotkanie w Kawiarence Oratoryjnej. 

bizneswomen. 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam na Rekolekcje Adwentowe również w poniedziałek i wtorek na godz. 
    9.00, 12.00 i 17.00. Dniem Sakramentu Pojednania będzie poniedziałek                   
    /30 listopada/.Spowiadać będą księża naszego dekanatu. 
2. Od najbliższej środy rozpoczynamy Roraty. Zapraszam na nie wszystkich 
    wiernych, a szczególnie dzieci  i młodzież w każdą środę na godz. 16.00 i sobotę 
    na godz. 9.00. 
3. W czwartek na godz. 16.00 zapraszam wszystkich czcicieli i sympatyków o. Pio 
    na Mszę św. i adorację. 
4. 4 grudnia – pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź dla tych, którzy nie zdążą się 
    wyspowiadać w czasie rekolekcji, od godz. 15.30, a Msza św., na której przyjmiemy 
    Komunię św., o godz. 16.00. 
5. Rodziców zainteresowanych organizowaniem Balu Karnałowego /13.II.2010r./ 
    zapraszam w następną niedzielę /6.XII/ do Oratoryjnej Kawiarenki po Mszy św. 
    o godz. 12.00. 
6. Zapraszam młodzież na spotkanie w sobotę /5.XII/ po Mszy św. o godz. 17.00.   

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

W ZOO miejskim padł goryl. Rozpoczęto więc starania o sprowadzenie nowego, ale 
ponieważ zajmuje to trochę czasu, kierownictwo zamieściło ogłoszenie o pracy. Zgłosił się 
gość, więc mu wyjaśniono, co ma robić. Huśtał się więc w przebraniu goryla codziennie, aż 
razu pewnego przesadził i przeleciawszy ogrodzenie wpadł do klatki z lwem. 
Biega od kraty do kraty i drze się: 
- Lew, lew, ratunkuuuuu. 
Lew patrzy z przerażeniem i w pewnej chwili nie wytrzymuje: 
- Ty, cicho bądź, bo nas obu z tej roboty  wywalą.  
 
                        

                  Kalendarium o. Pio /cd./ 
1919 –rozchodzi się wiadomość o stygmatach, rozpoczyna się 
           napływ pielgrzymów; 
1919-1923-poddawany jest badaniom lekarskim; 
1923-17 czerwca dostaje polecenie, aby nie celebrował publicznie 
         Mszy św. i nie odpowiadał na listy; 
1925- nałożono na Ojca ograniczenia w posłudze konfesjonału; 

1929-3 stycznia jest obecny przy umierającej matce w San Giovanni Rotondo;  
1931-9 czerwca, zawiesza się wszelką posługę Ojca /cdn/. 

 
                                                   INTENCJE                                               
                                                      PONIEDZIAŁEK 30. 11. 2009 
 9.00 Za +Stefana Kopcia w 6 rocz. śmierci, Józefa Pasika i rodziców Kopciów  
                 oraz Mariannę Jeziorską. 
12.00 Za Parafian.                                                          
17.00 Za +Andrzeja w 4 rocz. śmierci, cr. Składowskich oraz dziadków Wawrzyńczaków; 
                +Mariusza Gieracha /greg.10/. 
 



                                                    
                                                     WTOREK 01. 12. 2009 
  9.00 Za + Jana Piorunowskiego /int. od mamy/. 
12.00 Za +Stanisława Szymańskiego /int. od rodziny Pacochów i Rybaków/ 
17.00 Za +Zofię i Mieczysława Moczarskich; 
               +Mariusza Gieracha /greg.11/. 
                                                      ŚRODA 02. 12. 2009 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii z racji 1 rocz. urodzin i jej rod ziców. 
          Za +Czesława Jańskiego /int. od Marianny z rodziną/; 
                +Grzegorza Bernata /int. od teściowej/; 
                +Stanisława Szymańskiego /popogrzebowa/; 
                +Jadwigę Bonecką /int. od synów/; 
                +Jana Piorunowskiego /int. od żony z synem/; 
                +Natalię Ajdukiewicz /popogrzebowa/; 
                +Czesława Kowalczyka /int. od pracowników Ford Serwis w Rawie Maz./; 
                +Mariusza Gieracha /greg.12/. 
                                                     CZWARTEK 03. 12. 2009 
16.00 Msza św. czcicieli o.Pio. Za zmarłych z naszych rodzin oraz dusze w czyśćcu 
                  cierpiące, które znikąd nie mają pomocy /int. Koła Żywego Róż. O. Pio/ 
                  oraz o wyzwolenie z nałogów i przywrócenie wiary w miłosierdzie Boże;  
                +Mariusza Gieracha /greg.13/. 
                                                     PIĄTEK 04. 12. 2009 
16.00 Za +Czesława Kowalczyka /int. od córki Elżbiety z wnuczkami/. 
16.30 Za +Mariusza Gieracha /greg.14/. 
                                                     SOBOTA 05. 12. 2009 
  9.00 Za +Jadwigę Bonecka /int. od rodziny Medlów/. 
16.00 Za +Grzegorza Bernata /int. od mamy/. 
16.30 Za +Mariusza Gieracha /greg.15/. 
17.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Reginy Sikory z racji rocznicy urodzin. 
                                                     NIEDZIELA 06. 12. 2009 
                                                   II NIEDZIELA ADWENTU 
  9.00 Za +Leona i Mariannę Skonecznych oraz Kazimierę Mucha; 
                +Stanisława Szymańskiego /int. od chrześniaka z rodziną/; 
                +Stefana Szadkowskiego w 7 rocz. śmierci; 
                +Janinę i Stanisława Sobolewskich; 
                +Krzysztofa Gromka /int. od cioci Basi z dziećmi/; 
                +Andrzeja, Agnieszkę i Józefa Gierachów oraz Antoninę i Władysława 
                  Zimnickich; 
                +Barbarę Włodarczyk /int. od synów i całej rodziny/; 
                +Mariana Sygitowicza w 2 rocz. śmierci, Zygmunta i jego syna Zygmunta 
                  i Mariusza Kościechę; 
                +Tadeusza i Zofię Fijałkowskich; 
                +Grzegorza Bernata /int. od cioci Lucyny/; 
                +Antoniego Skrobisza; 
                +Józefa Kozika w 10 rocz. śmierci i cr. Kozików; 
                +Jadwigę Bonecką /int. od mamy/; 
                +Jana Piorunowskiego /int. od rodziny Starońskich/; 
                +Czesława Kowalczyka /popogrzebowa/; 
                +Mariusza Gieracha /greg.16/. 
12.00 Za Parafian. 
16.00 Za +Mieczysława Moczarskiego oraz Władysławę, Romana i Henryka Świechów 
 


