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SŁOWO BOśE: 
( Mdr. 3,1-3) 

Dusze sprawiedliwych są w 

ręku Boga i nie dosięgnie ich 

męka. Zdało się oczom 

głupich, Ŝe pomarli, a oni 

trwają w pokoju. Alleluja.  

 

DOBRA RADA : 
Od południa dnia 01.11  
( Dzień Wszystkich Świętych ) 
do wieczora dnia 02.11.  
( Dzień Zaduszny) 
uzyskać moŜna odpust zupełny,   
gdy nawiedzi się kościół i odmówi 
część pacierza w intencji PapieŜa. 
Uzyskany odpust ofiarować 
naleŜy jednak za dusze w czyścu 
cierpiące. 

LISTOPAD – miesi ąc refleksji nad Ŝyciem i jego 
przemijaniem.  

 
MOI  DRODZY  PARAFIANIE ! 

Dziś mam zaszczyt oddać w wasze ręce pierwszy numer 
miesięcznika parafialnego „NASZA MATKA” mam nadzieję, Ŝe 
będzie on wam słuŜył jako dobry kontakt ze swoją parafią. Tytuł 
„NASZA MATKA” odnosi się do naszej parafii, Naszą Patronką 
jest Matka Boska Częstochowska. Chcę by w gazetce były 
waŜne informacje z parafii, intencje mszalne, a takŜe krótkie 
artykuły formacyjne. Zapraszam do współpracy! MoŜna 
zamieszczać Ŝyczenia, podziękowania, a takŜe reklamy. Ufam, 
Ŝe „NASZA MATKA” przyczyni się większej integracji, 
współpracy i przede wszystkim pogłębienia wiary. 

Ks. Proboszcz 
Antoni Cebula 

                                                                              SDS 
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„NASZA MATKA”NASZA MATKA”NASZA MATKA”NASZA MATKA”    

 
Prośmy Ją niech zawsze będzie z nami. Niech wyraŜą 

to słowa pieśni pielgrzymkowej śpiewanej przez ludzi 

spieszących na Jasną Górę. 

 

Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry 

z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. 

Nie potrafię podziękować za Twe Serce, 

Którym wspierasz kaŜdy czyn mój, kaŜdy krok. 

 

Jesteś tuŜ obok mnie , Jesteś ze mną  

W rannej mgle , w słońcu dnia i w noc ciemną  

Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych rmionach. 

Jesteś tuŜ obok mnie w kaŜndy dzień. 

 

Gdy upadam Ty wyciągasz do mnie ręce, 

gdy mi cięŜko Ty oddalasz to co złe. 

Twą obecność czuję zawsze , czuję wszędzie 

Z Tobą Matko tak radosne serce me.   

 

Jesteś tuŜ obok mnie……… 
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE    

    
Środa 1 listopada Czwartek 16 listopada 
8:00  18:00 Rodzina Kalisz 
10:00  Piątek 17 listopada 
Czwartek 2 listopada 18:00 Rodzina Michalski 
18:00  Sobota 18 listopada 
Piątek 3 listopada 1 Za ++ rodziców Józefa i 

Anielę 
18:00  

18:00 

2 W int. Rocznego dziecka 
Aleksander Kuś 

Sobota 4 listopada Niedziela 19 listopada 
18:00  8:00 Rodzina Bubała 
Niedziela 5 listopada 10:00 W int. Rodziny Kansik 
8:00 Za + Stefana Przybytek w 30 

dzień po śm. 
Poniedziałek 20 listopada 

10:00 Za + Eugeniusza 18:00  
Poniedziałek 6 listopada Wtorek 21 listopada 
18:00 Za ++ rodziców, rodzeństwo z 

rodz. 
18:00  

Wtorek 7 listopada Środa 22 listopada 
18:00  18:00  
Środa 8 listopada Czwartek 23 listopada 
18:00  18:00  
Czwartek 9 listopada Pi ątek 24 listopada 
18:00  18:00  
Piątek 10 listopada Sobota 25 listopada 
18:00 Rodzina Bubała 18:00 W int. Magdaleny z ok. 18 ur. 
Sobota 11 listopada Niedziela 26 listopada 
18:00  8:00 Za + męŜa Antoniego Mundt w 

14 rocz. 
Niedziela 12 listopada 10:00  
8:00 Rodzina Kędzia Poniedziałek 27 listopada 
10:00  18:00  
Poniedziałek 13 listopada Wtorek 28 listopada 
18:00 Za Czcicieli MB Fatimskiej 18:00  
Wtorek 14 listopada Środa 29 listopada 
18:00  18:00  
Środa 15 listopada Czwartek 30 listopada 
18:00 Za + Sylwestra Rymarczyk w 

30 dzień po śm. 
18:00  
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8 X Radość 

czyli o ośmiu błogosławieństwach 

Kazania na Górze 

(Odcinek 1) 
(napisała Anna Kamieńska wydawnictwo „W drodze” Poznań 1985) 

Byłeś zupełnie mały, malutki. Nie chciałeś zasnąć, zanim mama cię 
nie okryła, nie ucałowała i nie narysowała palcem na twoim czole małego 
znaku krzyŜa. Mama mówiła: 
- Śpij dobrze, syneczku. 
Mama cię błogosławiła . Wiedziałeś wtedy na pewno, Ŝe jesteś kochany i 
zasypiałeś od razu. Nie bałeś się niczego. 

Przyznaj się, Ŝe nawet teraz potrzebne jest to wieczorne 
błogosławieństwo mamy i dobranoc ojca.  

Spokojnie się po tym śpi, a we śnie się rośnie. I wstaje się rano 
chętnie do nowego dnia. Do wszystkiego, co nas  
w nowym dniu czeka. 

Świat takŜe był kiedyś młody, dopiero stworzony przez Boga. 
Wynurzał się z mgły ze swoimi lądami i morzami. Uczył się wszystkiego. 
Uczył się dnia i nocy. W dzień świeciło młode słońce. W nocy nowiutki 
księŜyc i gwiazdy. Wody zaroiły się od ryb i innych zwierząt. Niektóre 
wychodziły na ląd, zaczynały pełzać i chodzić po ziemi. Odcisnęły pierwsze 
ślady łap na piasku. W powietrzu zatrzepotały skrzydłami ptaki. Ptaki 
niebieskie, bo unoszą się w błękicie nieba. Świat był piękny dobry i rozumny. 
Wtedy Stwórca świata, Pan Bóg, błogosławił  mu jak ojciec. I mówił: 
- Jesteś dobry, mój świecie. Dobre jest wszystko, co  
w powietrzu, w wodzie i na ziemi. Dobre są wszystkie stworzenia. Rośnijcie i 
mnóŜcie się – mówił Ojciec Niebieski do swoich dzieci. – Napełniajcie 
ziemię. 

Nad ziemią, rozpościerało się dalekie, ogromne niebo, jakby szklany 
dach świata. Ale od tego błogosławieństwa, od tych słów Boga niebo 
jeszcze bardziej rosło, rozszerzało się. Jakby za tym niebem, na którym 
świeci słońce w dzień, a gwiazdy nocą — otwierało się jakieś nowe, inne 
niebo — niebo BoŜego błogosławieństwa. 

c.d.n. 
 
 

BIULETYN PARAFIALNY 
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