Parafia p.w. Świętej Małgorzaty D.M.
97-216 Czerniewice
tel. 044 – 7104074
www.diecezja.lowicz.pl

Uroczystość Bożego Ciała – Parafianie godnie uczcili to Święto /cd.str.3/

INFORMATOR PARAFIALNY
Nr 21 –

25 MAJA 2008r.

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA
konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001

EWANGELIA NA ÓSMĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mt 6,24-34

UFNOŚĆ W OPATRZNOŚĆ BOŻĄ.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom
służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie
miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie
możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie
troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani
o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy
więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się
ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do
spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście
ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby
jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu
się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną:
nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w
całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli
więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie
wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was,
małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co
będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się
przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież
Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to
wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o
jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.
Dosyć ma dzień swojej biedy.

●
Dopóki Duch Święty nie przekona nas o miłości Boga, dopóty nie
poczujemy się prawdziwie wolni, lecz będziemy wewnętrznie podzieleni,
chwiejni. Bóg, nie zrażając się naszymi kryzysami, zwątpieniami,
poczuciem osamotnienia, nie przestaje powtarzać: Ja nie zapomnę o tobie.
Kiedy w końcu dotrą do nas te słowa, znajdziemy spokój. Przyjęcie z wiarą
miłości Bożej w Eucharystii jest najlepszą receptą na wszystkie nasze
troski.

OGŁOSZENIA
1.W czwartek – 29.05 z racji Oktawy Bożego Ciała zapraszam Parafian
na Mszę św. wraz z procesją na godz. 12.00. Podczas Mszy św. będą
poświęcone wianki z ziół i kwiatów polnych.
2.Od 1 czerwca zapraszamy wiernych na Nabożeństwa Czerwcowe
codziennie po Mszy św. o godz. 18.00
3. Majówka rodzinna została przeniesiona na 14.06 /sobota /.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ

Śp. Zygmunt Galińki – pokój Jego duszy.

☺☺☺
W każdą niedzielę, wychodząc z kościoła, mężczyzna dawał żebrakowi 10 zł i tak
to trwało kilka miesięcy. W październiku dał mu 5 zł.
Zdziwiony żebrak pyta:
– Dlaczego tylko 5 zł, zawsze było 10 zł?
– No wiesz, posłałem syna na studia.
– Ale dlaczego na mój koszt?

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 26. 05. 2008.
18.00 Za +Juliannę,Jana Włodarczyków, cr. Włodarczyków oraz Józefa Wójciaka.
19.00 Za +Czesławę Skoneczną.
WTOREK 27. 05. 2008
18.00 Za +Andrzeja Pecynę w 6 rocz. śm. i cr. Kwiatkowskich i Pecynów.
19.00 Za +Józefa i cr. Kobyłeckich.
ŚRODA 28. 05. 2008
18.00 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Za +Zygmunta Galińskiego (int. od siostry Marianny z rodz);
+Józefę, Józefa i Stanisława Matyjaszczyków;
+Wacława Andrzejewskiego (int. od syna Zbigniewa z rodz.);
+Leona Dąbrowskiego i Stanisława oraz Krystynę Bonecką i Jana
Szczepańskiego;
+Stefanię, Michała, Stanisława Pałągiewiczów, Mariannę Szurmańską;
+Helenę Wąsowicz (int. od chrześnicy).
19.00 Za +Stanisława Matuszczaka.
CZWARTEK 29. 05. 2008
Oktawa Bożego Ciała
12.00 Za Parafian (procesja).
18.00 Za +Antoninę i Antoniego Sobolewskich oraz Stanisława i Janinę.
19.00 Za +Józefa Kuśmirka.
PIĄTEK 30. 05. 2008
18.00 Za +Mariannę i Tomasza Szczepańskich oraz Olgę i Czesława Sołtysiaków.
19.00 Za +Józefa Michałowskiego (int. od córki Gabrysi z mężem i dziećmi), zm. z
rodz. Michałowskich i Broniarków.
SOBOTA 31. 05. 2008
17.00 Ślub: Wioleta Kryczka, Marcin Pasik.
18.00 Za +Anetę Sputowską.
19.00 Za +Anielę w 35 rocz. śm i Władysława Szczepańskich oraz Mieczysława Żyłkę,
Piotra Żyłkę, Jerzego Janowskiego.
NIEDZIELA 01. 06. 2008.
9.00 Rocznica I Komunii Świętej;
Za +Jana Niedźwieckiego w 14 rocz. śm, rodzinę Bieńkowskich, Woźniaków,
Góralów i Wilków.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja i Henryki Gierachów w 30 rocz ślubu
oraz dla dzieci i wnucząt;
O Boże błogosławieństwo w 18 rocz. urodzin Konrada.
18.00 Za +Mariusza Michalaka.

