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LOGO ROKU WIARY

Rok Wiary – rozpoczął się w Kościele katolickim 11 października 2012 roku, w
pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a skończy w Uroczystość
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku /cd. str.3/
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EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mk 12,28b-34

Największe przykazanie.
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan,
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 bliźniego swego 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 już nie odważył się więcej Go pytać.

Obserwowaliście zakochanych? Bijąca od dwojga młodych radość zdradza łączącą ich
miłość. I to niezależnie od wieku. Miłość to radość z cudzego istnienia. Miłość to pełne
radości uznanie, że jesteś inny. Powstaje napięcie pomiędzy innością i potrzebą
jedności, a pierwszą oznaką tego jest radość. Popatrzcie na niezwykłe postacie
chrześcijańskiego świata: na św. Wincentego `a Paulo - ojca, opiekuna, przyjaciela
ubogich - czy Matkę Teresę z Kalkuty, czy naszego rodaka, św. Brata Alberta. Inność
rodziła miłość. Pokochali innych: bezdomnych, galerników, odrzuconych. Wchodzili
pomiędzy nędzarzy, żyjąc ich życiem i pomagając z pozycji współcierpiących. I byli
radośni! To była prawdziwa miłość: radość z cudzego istnienia. A Bóg? Czy nie cieszy
się nami? Prorocy wołali: "Twój Bóg rozraduje się tobą!" (Iz 62,5). Kochać Boga to
cieszyć się Bogiem. Także światem, który nam dał. Cieszyć się ludźmi, którzy z Jego
daru nas otaczają. Cieszyć się chwilą obecną i wiecznością, która nas czeka. Gdy zaś
przychodzą dni trudne, bolesne, straszne, to owa radość na długo daje siły, a jej
wspomnienie pozwala przetrwać najgorsze. Dlatego wśród świętych naszego Kościoła
jest tak wielu ludzi ogromnej, nieraz żywiołowej radości. Inaczej wyrażał ją św. Filip
Neri, ksiądz, który tryskając radością, potrafił bawić się z dziećmi w fontannach
Rzymu. Inną drogą radości szedł św. Franciszek z Asyżu. Nie myślał być twórcą
zakonu, ale promieniująca z niego radość przyciągnęła wielu naśladowców. A
wspomniany św. Brat Albert? - nie tylko genialny organizator pomocy dla
bezdomnych, ale wręcz wesołek. Bo kochać Boga, to cieszyć się Bogiem, a radość z
Jego istnienia nigdy się nie wyczerpie. Tylko Jezus trwa na wieki - przeto radość Jego
obecności, Jego miłości nie tylko nie kończy się razem ze śmiercią, ale właśnie po
zakończeniu ziemskiego biegu życia osiąga całą pełnię. W zapisanej przez Ewangelistę
Marka rozmowie Jezus dopowiedział coś niezwykle ważnego. Nie ma najmniejszej
wątpliwości, że miłość Boga i radość rodząca się z tego są najważniejsze. Ale pełny
wymiar osiągają dopiero wtedy, gdy idą w parze z miłością bliźniego. To nie teoria tego uczył swoim życiem Jezus. Tego samego uczą nas święci - ludzie wielcy miłością i
promieniujący radością.

OGŁOSZENIA
1. Bardzo proszę, by na Mszę św. sprawowaną w danej miejscowości przygotować stół
nakryty białym obrusem, na którym będzie sprawowana Msza św. i jakieś
podwyższenie, na którym będzie ustawiony obraz o. Pio.
2. Ofiary, które złożymy za tydzień na tacę, będą przeznaczone na ogrzewanie
kościoła. Proszę o hojność, abyśmy mając dobry, już sprawdzony system
ogrzewania nie musieli marznąć w kościele.
3. Informuję, że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej Parafii w piątek
30 listopada br. Poprowadzi je mój kolega kursowy z Warszawy Ks. Krzysztof
Krupa.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Władysław Szczurkowski – pokój jego duszy.

UŚMIECHNIJ SIĘ

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ
Kiedy spóźniam się do szkoły,
Każą mi się wstydzić,
A że pierwszy wciąż wychodzę,
Tego nikt nie widzi.

O SPÓŹNIALSKIM
On wśród uczniów się wyróżnia
Tym, że się do szkoły spóźnia.

Logo Roku Wiary zaprezentował abp Rino Fisichella,
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej
Ewangelizacji, której powierzono koordynację Roku
Wiary. W kwadrat wpisana jest łódź – symbol Kościoła,
której masztem jest krzyż. – Na żaglu umieszczono
chrystogram IHS wpisany w okrąg w kształcie hostii,
odsyłający z kolei do Eucharystii – wyjaśnił abp
Fisichella.
Obrazek Roku Wiary – przedstawia Chrystusa
Pantokratora z bazyliki w Cefalù, a na jego odwrocie
znajduje się mszalne wyznanie wiary („Wierzę w
jednego Boga…”). Życzeniem papieża Benedykta XVI
jest, aby w Roku Wiary Credo stało się codzienną
modlitwą katolików.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 05. 11. 2012

9.00 Za +Antoninę, Mariana, Tadeusza i Stanisława Pawlaków oraz Juliannę
i Andrzeja Haraśnych.
WTOREK 06. 11. 2012

16.00 Msza św. w Małej Woli i Dzielnicy – u P. Dariusza Zysiaka.
ŚRODA 07. 11. 2012

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Marcina w 18 rocz. urodzin.
Za +Mariannę w 17 rocz. śmierci, Mariolę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich
oraz Jana Sochę;
+Barbarę w 26 rocz. śmierci, Henryka, Jana, Janinę i Władysława
Sowików;
+Władysławę Wójcik / int. od córki Leonii/;
+Jana w 4 rocz. śmierci, Mariannę i Zofię Skonecznych oraz Antoniego Lisa;
+Stanisławę Filipczak /int. popogrzebowa/;
+Krzysztofa Wysmyka /int. od syna Tomasza z rodziną/;
+Zofię Gierach /int. od córki Danuty z rodziną/;
+Jana Wolskiego /int. od syna Aleksandra z dziećmi/;
+Władysława Szczurkowskiego /int. od żony/.
CZWARTEK 08. 11. 2012

16.00 Msza św. w Stanisławowie Studzińskim – w szkole.
PIĄTEK 09. 11. 2012

16.00 Czcicieli o. Pio. W intencjach Maryjnych /int. K. Ż. Róż. o. Pio/
Za +Józefa i Tadeusza Tworskich oraz Stanisława Maszewskiego;
+Józefa Badowskiego.
SOBOTA 10. 11. 2012

16.00 Za +Eugeniusza Kielana, rodziców Kielanów oraz Reginę i Franciszka
Szewczyków;
+Mariana Pietrzaka /int. od córki Renaty z rodziną/.
17.00 Msza św. Oś. Skarpa – u P. Barbary Skonecznej.
NIEDZIELA 11. 11. 2012

9.00 Za zmarłych Parafian.
Za +Krzysztofa Wysmyka /int. od grona pedagogicznego ZSiP
w Czerniewicach/.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimiery i Józefa Wojtaszczyków
z racji 50 rocznicy ślubu.
16.00 Za +Elżbietę w 22 rocz. śmierci, Janinę, Jana, Mieczysława i Stanisława
Żegnałków.

