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W minioną niedzielę przeżywaliśmy Odpust Parafialny. Mszy św. i procesji
przewodniczył dr Ks. Zbyszek – ojciec duchowny Seminarium w Łowiczu,
a z racji św. Krzysztofa przeżywaliśmy inne, również sympatyczne chwile.
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Marność dóbr doczesnych
Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: ”Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się
podzielił ze mną spadkiem”.
Lecz On mu odpowiedział: ”Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad
wami?”.
Powiedział też do nich: ”Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy
ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.
I powiedział im przypowieść:
”Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie:
»Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów«. I rzekł: »Tak zrobię:
zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko zboże i moje
dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj,
jedz, pij i używaj«”.
Lecz Bóg rzekł do niego: ”Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie;
komu więc przypadnie to, coś przygotował?”.
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed
Bogiem.

●●●
Chciwość nie jest obca ludzkiej duszy. Chęć gromadzenia sobie zapasów, chęć nabywania ciągle
nowych rzeczy, chęć „zabezpieczenia się” na przyszłość, chęć posiadania więcej i więcej. To jest
również w nas, w duszach maleńkich. Nie łudźmy się, maleńkość oznacza słabość. Nie jesteśmy wolni
od żadnych słabości. A choć niekoniecznie są one tak widoczne, jak u niektórych, to Boże oczy widzą
wszystko, a serce boli na ten widok. Bóg pragnie dzisiaj spojrzeć razem z nami na chciwość
ludzkiego serca. Co takiego jest złego w gromadzeniu sobie zapasów? W byciu „zapobiegliwym”?
Otóż dusza najmniejsza ma przede wszystkim zajmować się Bogiem. Jej serce ma trwać przy Bogu.
Serca nasze mają całe należeć do Jezusa. Nieustannie zajmować się Jego cierpieniem. Rozważać je,
jednoczyć się z nim. Przyjmować je.
Życie doczesne o tyle jest ważne, że powinniśmy wywiązywać się ze swoich obowiązków w pracy i
w rodzinie, okazywać wszystkim miłość i żyć miłością. Jednak to życie jest tylko pewną otoczką,
tłem, drogą, po której kroczyć mamy do Nieba. Nie jest celem samym w sobie. Dlatego nie należy na
nim zatrzymywać wzroku. Właściwy cel, to Bóg. Jeśli cel upatrywaliśmy w Bogu, to On stanie się
naszą wiecznością - cudowną, jasną, radosną, szczęśliwą, całą w miłości!
Zatem, dusze najmniejsze mają nieustannie widzieć Boga, nieustannie trwać pod Krzyżem, kochać
i adorować, modlić się i wstawiać za duszami. Jednak sprawy ziemskie często bardzo absorbują
serce. Do tego stopnia, że zapomina ono o Bogu i coraz bardziej angażuje się w doczesność. Coraz
trudniej wytrwać w akcie miłości, bo coraz więcej czasu poświęca sprawom ziemskim.
Dlatego nie starcza czasu na Krzyż, adorację, akt miłości. Bo nasze serca są w tym czasie przy czymś
innym. Zamieniamy to, co ma wartość największą, wieczną, na to, co przeminie, co nie przetrwa
próby czasu. I bardzo dobrze o tym wiemy. Dajemy się jednak złapać w pułapkę szatanowi. Ten
wybór rani Boga.

OGŁOSZENIA
1. 9 sierpnia o godz. 9.00 będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką.
W związku z tym bardzo prosimy o złożenie ofiar w tym roku mieszkańców
następujących miejscowości: całe Czerniewice, Czerniewice Parcela I i II,
Józefów i Dzielnica.
2. Przypominam, że 26 sierpnia br. organizowana będzie pielgrzymka do Warszawy
w miejsca upamiętniające kult i męczeństwo narodu polskiego .
Koszt pielgrzymki – 60 zł. Zapisy po Mszach świętych i u P. Barbary Skonecznej
/tel. 44 710 46 64/.
3. Informujemy, że Msza św. Dożynkowa będzie sprawowana 22 sierpnia o g. 11.00.
4. Zapisujemy na Pieszą Pielgrzymkę Łowicką do Częstochowy.
5. Z racji I piątku miesiąca i święta Przemienienia Pańskiego zapraszam do
Sakramentu Pojednania od godz. 8.30 i od godz. 17.30 i ewentualnie po Mszach św.
6. Czcicieli i sympatyków o. Pio zapraszamy na Mszę św. i adorację w najbliższy
czwartek o godz. 18.00.
7. Od następnej niedzieli będę przyjmował int. mszalne na 2011 rok.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Autobus z wycieczką zbliża się do granicy.
– Piwo! Siusiu! – po raz któryś z rzędu rozweseleni pasażerowie zmuszają kierowcę do
zatrzymania.
Po dłuższej chwili, gdy już z powrotem zajęli miejsca w autokarze, kierowca pyta głośno:
– Czy kogoś wam nie brakuje?
Cisza. Po przekroczeniu granicy do kierowcy podchodzi mężczyzna i lekko bełkocząc
mówi:
– Nie ma mojej żony...
– No przecież – wścieka się kierowca – przed odjazdem pytałem, czy kogoś wam nie
brakuje!
Na to facet:
– Ale mnie jej nie brakuje, tylko mówię, że jej nie ma...

Podczas procesji chorągwie i feretrony niosą panie w pięknych strojach ludowych

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 02. 08. 2010

18.00 int. wolna
WTOREK 03. 08. 2010

18.00 int. wolna
ŚRODA 04. 08. 2010

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Roberta z racji 20 rocz. ślubu
i ich syna.
Za +Bronisławę Kaczmarek /int. K. Ż. Różańca z Annopola Małego i Dużego/.
CZWARTEK 05. 08. 2010

18.00 Czcicieli o. Pio. O wszelkie łaski dla rolników i szczęśliwe zbiory;
O Boże błogosławieństwo dla Krystiana Psuta z racji 18 rocz. urodzin;
O wyzwolenie z nałogów i przywrócenie wiary w miłosierdzie Boże.
PIĄTEK 06. 08. 2010
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

8.30 Spowiedź.
9.00 Za +Stanisława, Zofię, Mariannę Gierachów, cr. Gierachów i Gradów.
17.30 Spowiedź.
18.00 Za +Stanisławę Kaczmarek w 18 rocz. śmierci oraz Mariannę i Stanisława
Owczarków.
SOBOTA 07. 08. 2010

17.00 Ślub – Monika Trzcińska i Mirosław Miniak.
18.00 Ślub – Katarzyna Kwiatkowska i Emilian Zgliński.
NIEDZIELA 08. 08. 2010

9.00 Za +Józefę i Rocha Szymańskich.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Łukasza Bator z racji 1 rocz. ślubu;
O Boże błogosławieństwo dla druhów OSP i ich rodzin z gminy Czerniewice
z racji Jubileuszu 90 rocznicy powstania.
18.00 Za +Stefana Wójcika, cr. Pałągiewiczów, Wójcików i Skonecznych.

Ks. Krzysztof przyjął życzenia od Parafian i innych grup kościelnych, a po Mszy św.
Księża święcili pojazdy z racji patrona kierowców - św. Krzysztofa.

