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Parafia p.w. Świętej Małgorzaty D.M.
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Od 1 października będziemy odmawiać wspólnie Różaniec - modlitwę zawierzenia,
która kieruje nas przez Maryję do Jezusa.
„Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus
fructus ventris tui, Iesus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci
naszej. Amen.”
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Przypowieść o bogaczu i Łazarzu
Jezus powiedział do faryzeuszów:
Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień
świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem
Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i
lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł
także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł
oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie,
ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i
ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł:
"Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę;
teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami
zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani
stamtąd do nas się przedostać". Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do
domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie
przyszli na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza i Proroków,
niechże ich słuchają". Tamten odrzekł: "Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z
umarłych poszedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i
Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą".

●●●
Jezus zwraca naszą uwagę na to, że najważniejsze są Przykazania Boże. One prowadzą człowieka
do Zbawienia. Są podstawą. Nie należy szukać niesamowitości, specjalnych przekazów i znaków z
Nieba, żeby żyć w wiecznej szczęśliwości. Nie oczekujmy, że zjawi się przed nami chociażby święty z
Nieba, by wskazać nam inną drogę do świętości. Wszyscy święci mieli ten sam fundament - Dekalog.
Na tym fundamencie zbudowali swoją świętość. Odejście od Bożych Przykazań sprawia, że człowiek
odchodzi od człowieka. Bowiem, przykazania Boże dane mu były, by żył godnie, szanując Boga,
drugiego człowieka, siebie. Wyzbywszy się tego szacunku, człowiek nie szanuje żadnych świętości, bo
nie szanuje siebie. Zauważmy, iż wszelkie objawienia zwracają uwagę człowieka na konieczność
nawrócenia, powrotu do życia zgodnie z Dziesięciorgiem Przykazań. Tylko takie życie jest Bożym i
niesie zbawienie wieczne. Tylko takie daje prawdziwe szczęście. Dane człowiekowi kilka tysięcy lat
temu, nie zmienione przez wieki przykazania są kolumną, filarem podtrzymującym całą świątynię
duszy. Czy można zmieniać fundamenty już wybudowanej budowli? Czy można wymieniać
chociażby niektóre elementy, by nie osłabić całości? Właśnie ta stałość, niezmienność świadczy o
wielkości, o wadze, o mądrości przykazań. Zostały tak określone, że są ponadczasowe. To, co tworzy
człowiek, jest relatywne. Co jakiś czas zmienia się i trzeba do tych zmian dopasowywać prawa, życie,
obyczaje. To, co tworzy Bóg, jest wieczne, niezmienne i zawiera w sobie mądrość bezwzględną.
Módlmy się, aby zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi, która odrzuca Dekalog, a w ten
sposób odrzuca Boga, świadomie wybierając konsekwencje swego wyboru. Módlmy się, a Bóg będzie
nam błogosławił.

OGŁOSZENIA
1. W najbliższy piątek przeżywamy I piątek miesiąca. Do Sakramentu Pojednania
zapraszamy od godz. 15.00.
2. 1 października, w piątek, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Różaniec.
Zaczyna się on Mszą św. o godz. 16.00. Szczególnie zapraszamy grających na
instrumentach muzycznych.
3. Można nabywać kalendarze ścienne w cenie 3 zł.

●●●
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Michał Badowski, kawaler i Ilona Goleń, panna – oboje z par. tutejszej.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Małgosia pyta się Jasia:
- Jasiu co tam w pracy?
- A nic... W zeszłym tygodniu nasz szef utknął w windzie.
- I co zrobiliście?
- Nic. Ciągle się zastanawiamy.
- Podobno zmieniłeś pracę - mówi kolega do kolegi.
- Tak, zrobiłem to ze względów zdrowotnych.
- A co ci dolega?
- Mnie nic, ale mojemu szefowi robiło się niedobrze na mój widok...
Spotykają się dwaj koledzy. Pierwszy z nich mówi na powitanie:
- Wyglądasz na wypoczętego i zadowolonego z życia. Jesteś na urlopie?
- Ja nie, ale mój szef...
Sztygar w kopalni schodzi do górników i pyta:
- Który wczoraj pił i ma kaca?
Górnicy spuścili głowy i cisza. W końcu jeden się odważył i mówi:
- No, ja wczoraj popiłem.
- Dobra, to chodź idziemy na klina, a reszta do roboty.
Rozmawiają dwaj koledzy z pracy:
- Franek, dlaczego szef jest na ciebie zły od tygodnia?
- Tydzień temu była impreza zakładowa i szef wzniósł toast "Niech żyją pracownicy". A ja
zapytałem:
- Tak? A z czego?
Nowak prosi szefa o urlop:
- Urlop?! Jaki urlop?! Cały rok pracuje pan przy otwartym oknie i jeszcze się panu urlopu
zachciewa?!

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 27. 09. 2010

----------------WTOREK 28. 09. 2010

----------------ŚRODA 29. 09. 2010

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Wacława Andrzejewskiego /int. imieninowa/;
+Zofię Zglińską /int. od wnuczka Zbigniewa z rodziną/;
+Jadwigę i Zygmunta Jabłońskich;
+Longina Szczepańskiego /int. od chrześniaka Ryszarda z rodziną/;
+Zofię, Antoninę i Władysława Jędrychowiczów oraz Mieczysława Gila.
CZWARTEK 30. 09. 2010

----------------PIĄTEK 01. 10. 2010

15.00 Spowiedź.
16.00 Za +Edwarda Szymańskiego;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 1/.
16.20 Różaniec.
SOBOTA 02. 10. 2010

16.00 Za +Gabrielę Włodarczyk /greg.2/.
NIEDZIELA 03. 10. 2010

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii w 80 rocz. urodzin.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krzysztofa z racji 50 rocz. urodzin
i całej rodziny.
Int. dziękczynno-błagalna za członkinie K. Ż. Różańca z Czerniewic w dniu
Patronki Koła Św. Tereski od Dzieciątka Jezus
Za +Zofię Moczarską w 2 rocz. śmierci;
+Cecylię Kaczmarek w 1 rocz. śmierci i Stanisława w 40 rocz. śmierci;
+Tadeusza i Jana Lipskich, teściów, rodziców oraz Stanisława Jankowskiego;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 3/;
+Lucjana Tworskiego w 20 rocz. śmierci, cr. Tworskich, Szymańskich,
dziadków Gwiazdowiczów oraz Jerzego Gierańczyka;
+Longina Szczepańskiego /int. od rodziny Żyłków i Matysiaków/;
+Wacława Bisa i jego rodziców;
+Jana Andrzejewskiego /popogrzebowa/;
+Zofię Hofman /popogrzebowa/;
+Zbigniewa Wojtysia w 19 rocz. śmierci;
+Bronisława i Adama Maik, Marka Gromnickiego i Józefa Szymczaka.
12.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Mateusza Baut w 18 rocz.
urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Janusza w 30 rocz. ślubu.
16.00 Za +Stanisława i Bogdana Rybaków.

