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

20 LIPCA – WSPOMNIENIE ŚW. MAŁGORZATY - PATRONKI
PARAFII.
PRZYGOTOWANIA DO UROCZYSTEJ PROCESJI,KTÓRĄ
POPROWADZIŁ KS. ROBERT KACZMAREK /cd.str.3/.

INFORMATOR PARAFIALNY
Nr 30 –

27 LIPCA 2008r.

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001

EWANGELIA NA SIEDEMNASTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mt 13,44-52

Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go
pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko,
co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca,
poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę,
poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.
„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i
zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na
brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy
końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i
wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?” Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”. A On rzekł do
nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa
niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca
wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Kiedy odnalazł skarb ukryty w roli - z radością poszedł, wszystko, co
miał, sprzedał, byle ów skarb pozyskać. Wystarczyło, że tylko go znalazł,
jeszcze nie posiadł, a przecież z radością wyzbywał się swoich owiec,
baranów, osłów, sukien, pieniędzy.
Zwykle wydaje się, że wyrzekać się czegoś, pozbywać się - to cierpieć.
Tymczasem jaka to radość wyrzec się wszystkiego dla Boga. Jeżeli
zaczynamy się męczyć wyrzeczeniem się czegokolwiek dla Boga - to znak,
że gubimy odnaleziony skarb.
To Bóg jest tym niewidzialnym, ukrytym skarbem. Ci, co odnaleźli Boga
- porzucają to, co jest doczesnym, widzialnym bogactwem. Poznają radość
nawrócenia, powołania, poświęcenia.
Ks. J. Twardowski.

OGŁOSZENIA
1. Z racji I piątku miesiąca zapraszamy do Sakramentu Pojednania
1 sierpnia od godz. 17.00.
PROCESJĘ OTWIERAJĄ STRAŻACY W STROJACH GALOWYCH

- ZA NIMI PANIE W STROJACH LUDOWYCH.

PO MSZY KSIĘŻA ŚWIĘCILI ROWERY, KŁADY I SAMOCHODY…/cd. str.4/

☺☺☺
Facet pyta strażaka:
- Dlaczego już pan odjeżdża? Przecież jeszcze pan nie ugasił całego
pożaru!?
- Niech pan z pretensjami zgłasza się do mojego komendanta! Ja chciałem
pracować na całym etacie, a on dał mi tylko pół..

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 28. 07. 2008.
18.00 Za +Józefa Kobyłeckiego w 28 r. śm., cr. Kobyłeckich i Gradowskich.
WTOREK 29. 07. 2008
18.00 Za +Józefa Porczyka, cr. Porczyków i Miniaków oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
ŚRODA 30. 07. 2008
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Stanisława Żegnała w 9 rocz. śm. i cr. Żegnałków i Nowocinów;
+Wacława Andrzejewskiego / int. od wnuczka Pawła z Anią /;
+Bogdana Rokickiego / popogrzebowa /;
+Józefa Matysiaka / int. od córki Teresy z rodziną /;
+Władysławę i Stanisława w 10 rocz. śmierci;
+Kazimierę Sobczak / int. od córki Barbary z rodziną /.
CZWARTEK 31. 07. 2008
18.00 Int. brak.
PIĄTEK 01. 08. 2008
17.00 Spowiedź.
18.00 Za +Edwarda Kowalczyka w 5 rocz. śmierci.
SOBOTA 02. 08. 2008
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Łukasza Sołtysiaka z racji 18 rocz. urodzin.
19.00 Za +Kazimierę Sobczak / popogrzebowa /.
NIEDZIELA 03. 08. 2008.
9.00 Za +Tadeusza w 11 rocz. śm., Stanisławę i Jana Tomczyków, Mariannę
i Stanisława Pasików oraz Stanisławę Bis.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Dominika Miniaka z racji 18 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Teresy i Eugeniusza Wiercińskich z racji
50 rocznicy ślubu.
18.00 Za + Edwarda Szymańskiego.

DEKALOG KIEROWCY:
1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej
też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej Policji.

