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   TRWA  ROK WIARY   
"Domine, adauge nobis fidem!" 

("Panie, przymnóż nam wiary!")    

   Papież, Benedykt XVI, prosi, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację 
do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją 
i by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii /cd. str. 2 i 3/.  
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EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ DRUGĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                  Mk 12,28b-34 
 
Wdowi grosz. 
 
Jezus nauczając rzesze mówił: "Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem 
chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w 
synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru 
odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok". Potem usiadł 
naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do 
skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 
dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: 
"Zaprawd ę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, 
którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze 
swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie". 
 

 
 
Potrafimy być posłuszni Bogu, bo ufając, jesteśmy gotowi tracić. 
    Dlaczego uboga wdowa wrzuciła do skarbony wszystko, co miała na utrzymanie? 
Życie z Bogiem sprawdzane jest przez sytuację straty. To właśnie wtedy odsłania się 
miara mojej ufności i posłuszeństwa. Wdowa z Sarepty, choć była poganką, potrafiła 
zaufać słowu proroka o dzbanie mąki, który si ę nie wyczerpie i baryłce oliwy, która się 
nie opróżni, a potem przez trzy lata żyła tą obietnicą, doświadczając Bożej obfitości w 
czasie klęski głodu. Nie znamy wdowy z Ewangelii. Może słyszała, jak Jezus mówił: 
„Dawajcie, a będzie wam dane" i zaufała Mu. Jedno jest pewne: zaufała bezgranicznie 
Bogu. Uwierzyła w Boże obietnice.  
    Ale ufność to nie wszystko. Zaufanie do Boga tworzy wewnętrzną przestrzeń, w 
której potrafimy rozpoznać Boży głos. Potrafimy być posłuszni Bogu, bo ufając, 
jesteśmy gotowi tracić. Jeśli nie ufam, że moje życie jest naprawdę w Bożych rękach i 
moje dobra są Bożym darem, to lęk o stratę zagłuszy Boże słowo. Nie rozpoznam, jak 
konkretnie w życiu prowadzi mnie Bóg. I nie doświadczę cudu Jego opieki. 
 

 
EUCHARYSTIA 

Eucharystia /dziękczynienie / lub Wieczerza Pańska, Sakrament Ołtarza, Msza św., 
Komunia Święta, Najświętszy Sakrament, Najświętsza Ofiara – uroczysta celebracja 
Ostatniej Wieczerzy, uczty paschalnej, którą Jezus spożył przed swoją zbawczą męką, 
śmiercią i zmartwychwstaniem i którą chrześcijanie sprawują wypełniając polecenie 
Mistrza: To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22,19).  
     Słowo, które stało się Ciałem 2000 lat temu, obecne jest dzisiaj w Eucharystii. Fakt 
ten sprawił, że Msza św. stała się centrum życia chrześcijańskiego, centrum życia 
Kościoła. W niej odnajdujemy Tego, który umarł dla naszego zbawienia i, co więcej, 
pozostał, wręcz "uwięził się" pod postacią chleba i wina, by być wśród nas wciąż 
obecnym. 

 



 
OGŁOSZENIA 

1. Ofiary, które złożymy za tydzień na tacę, będą również przeznaczone na ogrzewanie 
    kościoła.  
3. Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej Parafii 30 listopada br. Będzie to 
    dzień Odpustu Parafialnego i Sakramentu Pojednania. Msze św. w tym dniu  
    o godz. 9.00, 12.00 i 17.00 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

    DOBRY KOLEGA 
Dobrym jest kolegą Adaś, 
Znakomicie podpowiada. 
Siedzę razem z tym Adasiem 
Drugi rok w tej samej klasie. 
 

 

CZĘŚCI MSZY ŚWIĘTEJ 
1. Obrzędy wstępne. 
2. Liturgia słowa. 
3. Liturgia eucharystyczna. 
4. Obrzędy zakończenia. 

OBRZĘDY WSTĘPNE 
Wprowadzają w całą liturgi ę. Podczas obrzędów wstępnych cała wspólnota 
przygotowywuje się do liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Obrzędy wstępne 
pomagają zawiązać wspólnotę między uczestniczącymi w Eucharystii. Obrzędy 
wstępne dzielą się na:  
1. Pieśń na wejście – jeśli pieśń nie jest śpiewana wtedy kapłan, lektor, lub inny 
    upoważniony świecki odczytuje antyfonę (można ją również odczytać po przyjściu 
    do ołtarza). Śpiew towarzyszy procesji kapłana i usługujących.  
2. Wejście:  
  • krótkie wejście – kapłan(i) wraz z usługującymi, po wyjściu z zakrystii, udają się 
    najkrótszą drogą do prezbiterium.  
  • procesja wejścia – uroczyste, procesyjne wejście kapłana(ów) wraz z asystą do 
    prezbiterium.  
3. Pozdrowienie ołtarza – oddanie największej czci ołtarzowi:  
  • pokłon – wyraża szacunek do ołtarza, który symbolizuje Chrystusa. Powinien być 
    głęboki.  
  • Ucałowanie ołtarza – wyraża hołd Kościoła pielgrzymującego dla Kościoła 
    Niebieskiego. Ołtarz całują kapłani i diakoni.  
  • Okadzenie ołtarza – stosuje się podczas uroczystych Mszy świętych. Okadza się 
    również krzyż, co wskazuje na ofiarę Chrystusa, która się spełnia podczas każdej 
    Eucharystii.  
4. Znak krzyża – znakiem krzyża rozpoczyna się i kończy każdą Eucharystię 
    i modlitwę. Wierni czyniący znak krzyża wyrażają swoją wiarę w odkupieńczą moc  
    śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. /cdn./ 



 
INTENCJE 

   
                                                 PONIEDZIAŁEK  12. 11. 2012 
16.00 Za +Janusza Kaczmarczyka w 7 rocz. śmierci. 
16.00 Msza św. w Józefowie u P. K. i M. Skorupińskich. 
 
                                                                     WTOREK 13. 11. 2012 
16.00 Msza św. w Dąbrówce u P. H. i K. Psutów.  
 
                                                          ŚRODA  14. 11. 2012 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
           O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Roberta z racji 
                  5 rocz. ślubu i ich dzieci. 
           Za +Bogana Gila w 20 rocz. śmierci; 
                +Władysławę Wójcik / int. od chrzestnicy Janiny z Tomaszowa/; 
                +Stanisławę Filipczak /int. od chrześniaka Zbyszka z rodziną/; 
                +Krzysztofa Wysmyka /int. od rodziny Krzyczkowskich/; 
                +Zofię Gierach /int. od syna Dariusza z rodziną/; 
                +Jana Wolskiego /int. od syna Czesława z rodziną/; 
                +Władysława Szczurkowskiego /int. od córki Izabeli z rodziną/; 
                +Seweryna w 9 rocz. śmierci, Władysławę i Stanisława Chwalińskich, 
                  Cecylię i Jana Stępniarków oraz Helenę i Piotra Gilów; 
                +Helenę w rocz. śmierci i Jana Tusów, zm. z rodziny Bolejków i Tusów. 
 
                                                                CZWARTEK  15. 11. 2012 
16.00 Msza św. w Lechowie u P. B. i W. Wiśników. 
 
                                                            PIĄTEK  16. 11. 2012 
16.00 Msza św. w Annowie /w byłym sklepie/. 
 
                                                   SOBOTA 17. 11. 2012 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Zbigniewa oraz ich dzieci. 
16.00 Msza św. /Annopol D. i M., Teodozjów, Paulinów/ w byłej Szkole  
          w Stanisławowie. 
 
                                                    NIEDZIELA 18. 11. 2012 
  9.00  Za +Stanisławę Zysiak; 
                 +Andrzeja Gieracha. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny Tomczyk z racji 80 rocz. 
                  urodzin i całej rodziny; 
           O Boże błogosławieństwo dla Martyny Skonecznej w 18 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Mariusza Gieracha w 3 rocz. śmierci. 
 
 
 
 


