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Trwa Rok Wiary
"Panie, przymnóż nam wiary!"
W Roku Wiary mieszkańcy wsi naszej Parafii spotykają się na Eucharystii – Uczcie
Miłości. Na zdjęciu mieszkańcy Józefowa zgromadzeni przed nowym, przydrożnym
krzyżem, który został poświęcony przez Ks. Kanonika Krzysztofa Osińskiego dnia
12 listopada 2012 roku. Po tym akcie wszyscy udali się na Eucharystię do domu
P. Skorupińskich.
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EWANGELIA NA TRZYDZIESTĄ CZWARTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

J 18,33b-37

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".
W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiany jest jako Pantokrator, czyli
Wszechwładca. Tak też wielokrotnie ukazuje Go Apokalipsa — jako zasiadającego na tronie, któremu całe
stworzenie oddaje cześć. Czy w Kościele jest miejsce dla Króla? O jakiego Króla chodzi?
W wyznaniu wiary, w czasie niedzielnej Eucharystii, wypowiadamy słowa: „Jezus Chrystus wstąpił do
nieba; siedzi po prawicy Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie
końca”. Zaś w Modlitwie Pańskiej powtarzamy: „Przyjdź królestwo Twoje”. Prosimy o nadejście
Chrystusowego królestwa miłości, świętości i łaski, sprawiedliwości i pokoju, prawdy i życia. Królestwa
harmonii i ładu, uśmiechniętych dzieci i szczęśliwych rodzin. Ewangelie ukazują nam właściwy wymiar
królowania Chrystusa. Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie
królować — to znaczy służyć, a nawet oddać życie za innych. Ci, którzy ze swojego życia uczynili
bezinteresowny dar dla drugich, ostatecznie będą mieli udział w chwale Chrystusa Króla.
I jest też w tym dorodnym łanie Bożego królestwa miejsce na kąkol, który nieprzyjazny człowiek zasiał
pod osłoną ciemności. Kąkol grzechu pychy, chciwości, nienawiści, pożądania, nieumiarkowania,
zazdrości, gniewu, lenistwa.

Na zdjęciach gospodarze domów w których gromadzono się na Eucharystii.

OGŁOSZENIA
1. Przypominam,że Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w naszej Parafii 30 listopada
br. Będzie to dzień Odpustu Parafialnego i Sakramentu Pojednania. Msze św.
w tym dniu będą sprawowane o godz. 9.00, 12.00 i 17.00.
2. Zapraszam dzieci I Komunijne i dzieci Rocznicowe z rodzicami na spotkanie
w następna niedzielę, tj. 25 listopada br. po Mszy św. o godz. 9.00.
3. Turniej w piłkę halową dla ministrantów w kategorii „Open” i „Szk. Podst.”
rozpocznie się 25 listopada br. o godz. 15.00 w Rawie Maz., ul. Kazimierza
Wielkiego 28. Uczniowie Szk. Podst. wyjeżdżają z Pl. JP II w Czerniewicach
o godz. 14.00.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Filipa Krukowskiego - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, prawdy
i miłości.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Śp. Jadwiga Sołtysiak – pokój jej duszy.
UŚMIECHNIJ SIĘ
ODMIENIEC

Na lekcji gada,
Na przerwie krzyczy,
Ale niemową
Jest przy tablicy.
/Cd/ OBRZĘDY WSTĘPNE

5. Pozdrowienie ludu – ma na celu wytworzenie jedności i wspólnoty między
wszystkimi wiernymi i kapłanem. Mszał Rzymski dopuszcza 5 form pozdrowienia,
na które zawsze wierni odpowiadają „I z duchem twoim”. Gdy liturgii
przewodniczy biskup, wtedy używa pozdrowienia „Pokój z wami”.
6. Wprowadzenie do liturgii dnia – może to zrobić sam kapłan sprawujący
Najświętszą ofiarę, jak i jeden z usługujących (ewentualnie inny, upoważniony
świecki do tej czynności). Powinno być to krótkie wprowadzenie. Zazwyczaj w
wprowadzeniu (lub po) kapłan podaje intencje sprawowanej Mszy świętej (może to
również uczynić świecki).
7. Akt pokuty – to przyznanie się do swojej grzeszności przed całym Kościołem. Pełni
on rolę oczyszczającą przed liturgią słowa i liturgią eucharystyczną. Akt pokuty
składa się z wezwania kapłana, chwili ciszy, formuły wyznania grzechów i absolucji
(prośba o przebaczenie wyznanych grzechów kierowana przez kapłana w imieniu
całego ludu. Mszał Rzymski dopuszcza 4 formy aktu pokuty:
• „Spowiadam się...” (tzw. Confiteor) – pierwsza forma aktu pokuty. Po niej pojawia
się Kyrie.
• Dialog („Zmiłuj się nad nami Panie…”) – druga forma aktu pokuty. Po niej
również pojawia się Kyrie.
• Tropy („Panie, Ty nas wyzwoliłeś z niewoli grzechu. Zmiłuj się nad nami”) – trzecia
forma aktu pokuty.
• Aspersja – Pokropienie wodą święconą.. Czwarta forma aktu pokuty.
8. Kyrie („Panie zmiłuj się nad nami”) – śpiewane lub recytowane. Jest to błaganie
ludu o przebaczenie grzechów i prośba o Boże Miłosierdzie. /cdn./

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 19. 11. 2012

11.00 Za +Krzysztofa Wysmyka /int. od uczniów ZSiP w Czerniewicach/.
16.00 Msza św. w Wielkiej Woli /w byłym sklepie/.
WTOREK 20. 11. 2012

16.00 Msza św. w Gaju u P. P. Kowalskich.
ŚRODA 21. 11. 2012

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy Pasik z racji 80 rocz. urodzin
Za +Stanisławę, Jana, Tadeusza i Andrzeja Szydłowskich;
+Stanisławę Fijałkowską;
+Aleksandra w 5 rocz. śmierci i Mariannę Malczewskich oraz dziadków
Malczewskich i Janeczków;
+Stanisławę Filipczak /int. od wnuków i prawnuków/;
+Krzysztofa Wysmyka /int. od wujka Janusza z rodziną/;
+Zofię Gierach /int. popogrzebowa/;
+Jana Wolskiego /int. popogrzebowa/;
+Władysława Szczurkowskiego /int. od córki Alicji z rodziną/;
+Wiesława Pietrzaka w 8 rocz. śmierci, Tadeusza Szymczaka oraz
Pawła i Mariana Kaczmarczyków;
+Jerzego Gieracha;
+Jadwigę Sołtysiak /int. od męża/;
+Krzysztofa w 2 rocz. śmierci i Ignacego Cabała oraz Stanisławę Król.
CZWARTEK 22. 11. 2012

16.00 Msza św. – Studzianki Wieś / u P. Sołtysa/.
PIĄTEK 23. 11. 2012

16.00 Msza św. – Studzianki za trasą i Nowe Studzianki u P. B. i R. Borowczyk.
SOBOTA 24. 11. 2012

17.00 Msza św. – Czerniewice.
17.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.1/.
NIEDZIELA 25. 11. 2012

9.00 Za +Jana Żelazka w 1 rocz. śmierci;
+Mariana Pietrzaka /greg. 2/.
12.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Eweliny Szymańskiej z racji
18 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy i Franciszka Wardów
w 60 rocz. ślubu.
16.00 Za +Janinę i Stefana Musików, cr. Musików, dziadków Musików i Szymańskich.

