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

11 lutego wspominamy Najświętszą Marię Pannę z Lourdes.

INFORMATOR PARAFIALNY
Nr 6 –

08 LUTEGO 2009r.

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001

EWANGELIA NA PIĄTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mk 1,29-39

Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i
Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On
zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i
opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom
mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i
tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli,
powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie
indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I
chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Cierpiący Hiob i tłumy znoszące swoich chorych do Chrystusa, to coś co bardzo łatwo wyobrazić
sobie w dzisiejszych czasach. Ludzkość dokonała ogromnego postępu, sięgnęliśmy gwiazd, ale
choroby, cierpienia i śmierci nie udało się zlikwidować. Wydaje się nawet, że jest jej jakby więcej,
tylko wstydliwie ukrywanej przed oczami tłumów.
A Chrystus Uzdrowiciel, jednym prostym gestem leczący najpoważniejsze choroby duszy i ciała...
jakże bardzo byłby nam dzisiaj potrzebny…
Tak, Chrystus na pewno jest poszukiwany także i dzisiaj. I to nie tylko jako Cudowny Lekarz
ludzkich chorób fizycznych, psychicznych i duchowych. On jest także poszukiwany, jako
Przyjaciel, jako Droga, jako Sens, jako Szczęście, jako Prawda a w końcu jako samo Życie. Ale
skoro jest tak bardzo poszukiwany, to dlaczego tak niewielu Go znajduje ... ?
Chyba dlatego, że Jego wyznawcy nie umieją Go innym pokazać. A ja? Jakim jestem
chrześcijaninem, jakim uczniem Chrystusa? Skoro tak bardzo Go wszyscy szukają, to dlaczego nie
umiem Go innym pokazać? Mogę to przecież zrobić nie przez napuszone i wielkie słowa, ale przez
proste i czytelne gesty, przez dobre życie, przez dobro świadczone na co dzień innym, przez
życzliwość, serdeczność, uprzejmość, miłosierdzie, przez wyrozumiałość, usłużność...
A dlaczego tak nie jest? Dlaczego nie ukazuję? Czyżby dlatego, że to tak trudno? A przecież od
innych tego samego oczekuję, na to samo liczę, to samo chciałbym uzyskać. Bo dookoła mnie
tacy sami chrześcijanie i uczniowie Chrystusa ... A może dlatego, że chrześcijaninem, katolikiem,
uczniem Chrystusa jestem tylko w niedzielę, od święta i we Wigilię, lub przy okazji jakiejś akcji
charytatywnej?
"Panie, gdzie się ukryłeś? Wszyscy Cię szukają?" Ja sam Cię ukryłem w mojej malutkiej,
niedzielnej prywatnej religijności od święta ...

OGŁOSZENIA
1. Informuję, że lista osób wyjeżdżających na nocne czuwanie w Częstochowie
została zamknięta. Orientacyjny plan:
12. II g. 17.30 – wyjazd z Placu JP II;
21.00 – „Apel Jasnogórski” z kaplicy MB transmitowany przez
„Telewizję Trwam” i „Radio Maryja”;
22.00 – rozpoczęcie czuwania;
22.30 – Nabożeństwo Różańcowe;
24.00 – Eucharystia;
13. II g. 1.30 - Agapa /wspólny posiłek/;
2.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nieszpory;
3.15 – Droga Krzyżowa;
4.00 – Godzinki.
Proszę o zabraniu czegoś do jedzenia i zapisaniu na kartkach intencji do
Różańca.
2. Przypominam o spotkaniu dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
w następną niedzielę o godz. 9.00 i przygotowujących się do Sakramentu
Bierzmowania po Mszy św. o godz. 12.00.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Dziecko idzie pierwszy raz do kościoła. Po powrocie ciocia pyta:
- I jak ci się podobało?
- Fajnie było - mówi dziecko - ale wiesz, w tym kościele był złodziej!
- Tak? A po czym poznałeś, że to złodziej?
- Bo podchodził do ludzi z koszykiem i mówił: Zapłać! Zapłać!
Mama woła Jasia przez okno:
- Jasiu chodź do domu!
- A co, głodny jestem?
- Nie, spać ci się chce…
Młody ojciec wraca z niemowlakiem ze spaceru. Żona patrzy na dziecko i krzyczy:
- Przecież to nie nasze dziecko!
- Cicho,zobacz jaki fajny wózek.
Żona mówi do męża:
- Kochanie, jutro nasza rocznica ślubu! Jak ją uczcimy?
- Może minutą ciszy?

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 09. 02. 2009.
16.00 ……
WTOREK 10. 02. 2009
16.00 ……
ŚRODA 11. 02. 2009
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O zdrowie dla Gabrieli Włodarczyk;
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze;
O zdrowie dla Karola Golenia i całej jego rodziny;
Za +Mariannę Skoneczną /int. od rodziny Gierachów z Dąbrówki/;
+Zofię Moczarską /int. od parafian z Dmosina/;
+Irenę Rochala /popogrzebowa/;
+Józefa, Rozalię i Cezarego Szymańskich, dziadków Lewandowskich
i Szymańskich;
+Annę Rogulską w 1 rocz. śmierci;
+Adama Plutę / int. od sąsiadów/;
+Józefę w 3 rocz. śmierci, Michała w 7 rocz. śmierci Kaliszewskich
Julię i Józefa Szczurów;
+Antoniego Lisa /int. od Elizy z rodziną/.
CZWARTEK 12. 02. 2009
16.00 Za +Wacława Bielickiego w 3 rocz. śmierci, dziadków Sowików i Bielickich.
PIĄTEK 13. 02 2009
16.00 Za +Kazimierę i Tadeusza Skonecznych.
SOBOTA 14. 02. 2009
16.00 Za +Mirosława w 20 rocz. śmierci i Zdzisławę Studzińskich, Helenę
i Tadeusza Adamowiczów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA 15. 02. 2009.
9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marty i Stanisława Płockich
z racji 55 rocznicy ślubu.
Za Parafian.
16.00 Za +Stanisława i Mariannę Owczarków oraz Stanisławę Kaczmarek.

