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Trwa Oktawa Wszystkich Świętych.
Oktawa -przedział czasu w liturgii obejmujący ważną uroczystość i siedem dni po niej
następujących. W dniach 1-8 listopada można pozyskać odpust zupełny. Każdego dnia
można zyskać tylko jeden taki odpust i ofiarować go w intencji jakiejś konkretnej
zmarłej osoby.
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118. Największe przykazanie.

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".

●●●
Jezus, powołując nas do życia, od razu powołał nas wszystkich na gody radości
i szczęścia, na wieczną ucztę miłości. Przecież wszyscy z utęsknieniem myślimy
i czekamy na to ostatnie spotkanie. Wiemy, że aby się ono udało, już teraz trzeba
spotykać Jezusa tu, na ziemi w modlitwie, Eucharystii, Ewangelii, w geście miłości
wobec bliźniego. Te elementy są jak oliwa w naszych lampach. Płonąca lampa – oliwa
mądrości, płomień miłości i czas ciągle niepewny. Płonąca lampa – to jakby bilet,
przepustka na granicy czasu. Miłość i głęboka wiara to jakby oliwa naszych czynów.
Bez oliwy lampa jest bezużyteczna, nie będzie świecić. A przecież nie znamy dnia , ani
godziny, w której przyjdzie nam zameldować się u boskich drzwi. Czy starczy mi
oliwy, nie zgaśnie moja lampa?
W dniu naszego chrztu Bóg napełnił lampy naszych serc oliwą. Owego dnia
zapłonęło w nas Jego światło, dlatego mam postępować nieustannie jako dziecko
światłości, trwać w wierze z Chrystusem . Mam roztropnie strzec tego światła, aż do
czasu przyjścia Boskiego Oblubieńca. Jego nadejście może się opóźniać. Właściwie
kiedykolwiek by nie przyszedł, zawsze będzie dla nas to przyjście niespodzianką. Ktoś
powiedział: tyle ataków serca, wylewów, wypadków na drogach. Czuwajcie, bo nie
wiecie dnia, ani godziny... Trzeba być gotowym i czuwającym, napełniać lampę swego
życia ewangeliczna oliwą. Niech nasze lampy świecą jasnym płomieniem. Ta iskierka
może jest potrzebna, by zapłonęła w sercu naszego bliźniego. Tak niewiele potrzeba,
może tej pierwszej iskierki, by w przyszłości zapłonął ogień, aby ktoś odzyskał
nadzieję, dotarł do Bożej mądrości, która chce zadomowić się w ludzkim, często
rozgoryczonym, zagubionym sercu. Zaświecona lampa oznacza bogate w czyny,
chrześcijańskie życie. Chrześcijaństwo nie jest religią statyczną, ale bogatą
w dynamikę życia Bożego. Rozsądni chrześcijanie tym się różnią od swoich
nierozsądnych, nawet czasami współwyznawców, że są czujni i z szeroko otwartymi
oczyma patrzą w wieczność, aby powitać z zapalonymi lampami w rękach
przychodzącego Pana.

OGŁOSZENIA
1. 11 listopada zapraszam na Mszę św. z racji Uroczystości św. Wiktorii, patronki
diecezji i 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Informuję, że Rekolekcje adwentowe rozpoczną się w naszej parafii w poniedziałek
28 listopada 2011 r. Poprowadzi je Ks. dr Zbigniew Przerwa – ojciec duchowny
z Seminarium Łowickiego.

●●●
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Krzysztof Szymański, kaw. z parafii tut. i Renata Kopeć, panna z Nowego Miasta.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Emila Rybaka i Patrycję Kwiatkowską - niech Bóg prowadzi ich przez życie drogą
wiary, prawdy i miłości.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

TRWOGA SZATANA

Czemu sąd ostateczny tak szatana trwoży?
Czyli mu niewiadomy dotąd wyrok Boży?
Czy on żałuje świata, który się ma złamać?
Żałuje - bo, bez świata, gdzież on będzie kłamać?
Adam Mickiewicz
CICHOŚĆ

Głośniej niżli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy,
I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy.
Adam Mickiewicz
Do końca grudnia czytamy Ewangelię św. Jana.
/Cd./ Janowi Ewangeliście zawdzięczamy dojrzałą refleksję o Bogu, który wszedł w
historię świata i zamieszkał pomiędzy ludźmi. Jan zaświadcza o Jezusie, który objawił
się. Razem z innymi Apostołami mógł na Niego patrzeć, słuchać Jego nauczania, być
obserwatorem cudów Jezusa i najważniejszych wydarzeń dotyczących dzieła
odkupienia.
Święty Jan rozmyślał nad tajemnicą Jezusa w życiu ziemskim i nie przestał Go
kontemplować także po zmartwychwstaniu Pana, kiedy uwielbiony zasiadł po prawicy
Ojca. Cała jego Ewangelia mówi o Bogu, który jest Miłością i dlatego jej Autor pragnie
nas zaprosić, byśmy weszli w ten wielki strumień Miłości, wzajemnego otwarcia i
Duchowej komunii pomiędzy Jezusem i Ojcem. To właśnie św. Jan przypomina nam, że w
naszym życiu chodzi przede wszystkim o miłość. Jeśli jej nie znamy, jeśli nie pragniemy
nią żyć, oznacza to, że nie poznaliśmy jeszcze Boga. Choć św. Jan nie przekazał nam
informacji o dzieciństwie Jezusa, to jednak dzięki Prologowi pomaga nam uchwycić, za
pomocą wielkiej syntezy, najgłębszy sens tajemnicy Wcielenia /cdn./.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 07. 11. 2011

9.00 Za +Jana Szczura /greg. 7/.
WTOREK 08. 11. 2011

9.00 Za +Jana Szczura /greg. 8/.
ŚRODA 09. 11. 2011

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Marcjanik z racji 77 rocz. urodzin.
Za +Jana Szczura /greg. 9/;
+Mariana Galińskiego /int. od teściów Szydłowskich/;
+Zofię Kuta /int. od córki Danuty z rodziną/;
+Helenę Bernaciak /int. popogrzebowa/;
+Józefa Kielana /int. od syna Mariusza z rodziną/;
+Juliannę i Andrzeja Haraśnych, zm. z rodziny Haraśnych oraz
Stanisława Czarneckiego;
+Helenę w 25 rocz. śmierci i Jana Tusów, zm z rodziny Tusów i Bolejków.
CZWARTEK 10. 11. 2011

9.00 Za +Jana Szczura /greg. 10/.
PIĄTEK 11. 11. 2011

16.00 Za +Seweryna w 8 rocz. śmierci, Władysławę i Stanisława Chwalińskich,
Halinę Gil oraz Cecylię i Jana Stępniarków;
+Jana Szczura /greg.11/
SOBOTA 12. 11. 2011

15.30 Za +Eugeniusza Kielana w 13 rocz. śmierci, rodziców Kielanów oraz Reginę
i Franciszka Szewczyków.
16.00 Za +Jana Szczura /greg.12/
NIEDZIELA 13. 11. 2011

9.00 Za zmarłych Parafian;
Za +Jana Szczura /greg. 13/.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Zofii Rochala z racji 85 rocz. urodzin
i za +Jacka i Waleriana Rochalów;
O Boże błogosławieństwo dla Tomasza Sygitowicza z racji 18 rocz. urodzin.
16.00 Za +Stanisławę Zysiak.

