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W minioną niedzielę odbył się Turniej Halowy w Piłk ę Nożną w Rawie Maz. Na 
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i pięknych czirliderek.  
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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 
ujrz ą Syna Człowieczego, przychodzącego na 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». 
 

 
Okres Adwentu, szczególnie w Roku Wiary, jest wielkim przypomnieniem, jak 
ogromną wartość ma dla nas modlitwa i czuwanie. Musimy jednak odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czy nasze pokolenie zdaje sobie sprawę z tego, że dzień Syna Człowieczego, 
przyj ście Chrystusa może nastąpić „znienacka, jak potrzask”. Oczywiście dzień 
przyj ścia Chrystusa zawsze będzie niepokoił tych, których serca są „ociężałe wskutek 
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych”. Natomiast dla tych, którzy żyją w 
zjednoczeniu z Chrystusem, żyją wiarą każdego dnia, dzień powtórnego przyjścia 
Chrystusa będzie „nabraniem ducha i podniesieniem głowy”. Będzie dla nich 
odkupieniem. Jezus w Ewangelii zachęca nas do tego, abyśmy nauczyli się czuwać i 
byli zawsze gotowi na Jego dzień. Dlatego musimy również w naszym życiu osobistym, 
rodzinnym i wspólnotowym znaleźć czas na modlitwę. Odkryć na nowo wartość 
modlitwy. Bł. Jan Paweł II w liście apostolskim pisał, że „w modlitwie toczy się ów 
dialog z Chrystusem, dzięki któremu stajemy się Jego przyjaciółmi”. Co więcej, nasze 
wspólnoty chrześcijańskie powinny „stawać się prawdziwymi «szkołami» modlitwy, w 
której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się 
też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość 
uczuć aż po prawdziwe «urzeczenie» serca. Ma to zatem być modlitwa głęboka, która 
jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że otwierając serce 
na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania 
historii wedle zamysłu Bożego”.  
Rok Wiary jest czasem, który dobrze przygotowuje nas na dzień Syna Człowieczego. 
Przygotowuje również na nasz Adwent. Przecież wszyscy staniemy przed Synem 
Człowieczym. Musimy wciąż czuwać i walczyć o nasze sumienia, o łaskę wiary w 
naszych sercach. Musimy podjąć pracę wewnętrzną, podjąć pewne postanowienia i 
otworzyć się na dar nawrócenia, o którym będziemy słyszeć wielokrotnie w okresie 
Adwentu. By jednak dobrze zrealizować wszystkie nasze postanowienia, potrzebna 
jest modlitwa i postawa czuwania „w każdym czasie”. 
 
 



OGŁOSZENIA 
1. Od najbliższej środy rozpoczynamy Roraty. Zapraszamy na nie wszystkich 
    wiernych, a szczególnie dzieci i młodzież, w środę na godz. 16.00 i sobotę 
    na godz. 9.00. Jak co roku będzie wyklejanka i losowane nagrody. 
2. W czwartek na godz. 16.00 zapraszam wszystkich czcicieli i sympatyków o. Pio 
    na Mszę św. i adorację. 
3. 7 grudnia - I piątek miesiąca. Spowiedź dla tych, którzy nie zdążą się wyspowiadać  
    w czasie rekolekcji od godz. 15.30, a Msza św. na której przyjmiemy Komuni ę św. 
    o godz. 16.00. Po niej spotkanie Koła Żywego Różańca Dziecięcego i Młodzieżowego 
    w Oratorium. 
4. W sobotę, z racji Urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP, zapraszam na Msze św. 
    o godz. 9.00 i 15.00. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Macieja Miniaka - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 
 

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 
Śp. Edward Zgliński – pokój jego duszy. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

      TORREADOR 
Będzie Stach torreadorem, 
Wszak rozłożył na trawniku 
Własny zeszyt od polskiego, 
W którym roi się od byków. 
 

/CD/ LITURGIA SŁOWA 
Podczas liturgii słowa wszyscy pożywiają się pokarmem, jakim jest Słowo Boże. 
Chrystus przemawia do swojego ludu przez ludzi (kapłanów i świeckich) 
przemieniając ich serca. W dni powszednie odczytuje się dwa czytania – czytanie ze 
Starego Testamentu lub Dziejów, Listów Apostolskich i ewentualnie Apokalipsy (to 
zależy od układu czytań w danym roku) i Ewangelię. Między czytaniami wykonuje się 
Psalm i aklamację „Alleluja”. W niedziele i uroczystości odczytuje się trzy czytania. 
Jedno ze Starego Testamentu, jedno z Dziejów, Listów Apostolskich lub Apokalipsy i 
Ewangelię. Między pierwszym a drugim czytaniem występuje psalm, a przed 
Ewangelią odśpiewuje się aklamację „Alleluja”. Zazwyczaj w liturgii niedzielnej 
czytanie ze Starego Testamentu jest związane tematycznie z Ewangelią, natomiast 
drugie czytanie bardzo rzadko jest związane z Ewangelią i na siłę nie należy się 
doszukiwać powiązań między tym drugim czytaniem, a Ewangelią. Są również 
odpowiednio dobrane czytania na Msze o świętych, do liturgii sakramentów i 
sakramentaliów; do Mszy świętych wotywnych i okolicznościowych. Czytania 
powinny być odczytywane przez diakona, lub usługujących. Jeśli kapłan sam jest przy 
ołtarzu wtedy winien przeczytać czytania. Ewangelię może odczytywać diakon i 
kapłan – nikt inny. 
1. Pierwsze czytanie – jest to zazwyczaj fragment Starego Testamentu lub Dziejów 
       Apostolskich (ew. Apokalipsy).  
 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  03. 12. 2012 
16.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.10/. 
                                                                     WTOREK 04. 12. 2012 
15.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.11/. 
                                                          ŚRODA  05. 12. 2012 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary Rokickiej z racji 50 rocz. 
                   urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo dla Genowefy w 90 rocz. urodzin. 
          Za +Mariana Pietrzaka /greg.12/. 
                +Krzysztofa Wysmyka /int. od mieszkańców Domu Nauczyciela/; 
                +Zofię Gierach /int. od syna Sławomira z rodziną/; 
                +Władysława Szczurkowskiego /int. od brata z rodziną/; 
                +Jadwigę Sołtysiak /int. od Zofii z rodziną/; 
                +Jacka Sygitowicza i Krzysztofa Wysmyka. 
                                                                CZWARTEK  06. 12. 2012 
16.00 O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących /int. K. Żyw. Róż. O. Pio/.  
          Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich; 
               +Mariana Pietrzaka /greg.13/. 
                                                            PIĄTEK 07. 12. 2012 
16.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.14/. 
                                                   SOBOTA 08. 12. 2012 

NIEPOKALANE POCZ ĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

  9.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.15/. 
15.00 Za +Jadwigę Sołtysiak /int. od córki Bożeny z rodziną/. 
                                                    NIEDZIELA 09. 12. 2012 
  9.00  Za zmarłych Parafian. 
            Za +Mariana Pietrzaka /greg.16/. 
12.00 Za Parafian. 
16.00 Za +Jana Rogulskiego w 10 rocz. śmierci. 
 

 
Kapitan dru żyny, Adrian, odbiera trofea za zajęcie III miejsca w turnieju oraz 

nagrodę dla najlepszego strzelca. 
 


