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

19 marca /piątek/ w kaplicy oratoryjnej w obecności ministrantów i wiernych została
poświęcona Droga Krzyżowa wykonana przez Łukasza Świderka / na I zdjęciu
Łukasz tuż za Ks. Proboszczem, na II zdjęciu jedna ze stacji/.
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Przemienienie Pańskie.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i
mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i
towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch
mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa:
Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił,
zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok. A z obłoku odezwał
się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! W chwili, gdy odezwał się ten
głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie
oznajmiali o tym, co widzieli.

Uczestnicząc w niedzielnej liturgii słowa, spróbujmy namalować w swojej wyobraźni
trzy obrazy. Najpierw ten najstarszy sprzed 4000 lat. Bohaterem pierwszej sceny jest
Abram, który rozmawia z Bogiem.
Drugim obrazem, który próbujemy namalować jest zdarzenie, jakie miało miejsce 2000
lat później. Była to wizyta Jezusa z trzema uczniami na Górze Tabor.
Chcąc wreszcie namalować ostatni z trzech zapowiadanych obrazów, dodajmy kolejne
2000 lat. Przenieśmy się do XXI wieku, do naszej rzeczywistości. Tym razem bohaterem
ostatniej sceny jestem ja. Ja – tzn. uczeń Jezusa, chrześcijanin Trzeciego Tysiąclecia. Czym
dla mnie jest polecenie Boga adresowane do ludzkości, który nakazuje jej „słuchać”
Chrystusa? Słuchać, tzn. doświadczać, uczestniczyć, przyjąć i także naśladować. Sądzę, że
szczególnie w okresie Wielkiego Postu, uprzywilejowaną formą przemawiania Boga do
ludzkiego serca, swoistą Górą Tabor i odnowieniem osobistego przymierza ze Stwórcą, jest
czas rekolekcji, jakie odbywają się w tysiącach parafii. Rekolekcje to nic innego, jak
słuchanie Boga i doświadczanie Jego obecności, to porządkowanie i uzupełnianie
posiadanej hierarchii wartości, to odnowienie osobistej przyjaźni z Bogiem i umocnienie
wiary. Żadne rekolekcje, bez względu na ich długość i metodę nie są procesem
automatycznym. Raczej moglibyśmy utożsamiać je z pewną walką, pewnym trudem
i oczekiwaniem. Uczestniczyć w rekolekcjach oznacza: podjąć świadomie wysiłek wejścia
w doświadczenie ciszy. Ciszy, której tak bardzo nie lubi, a właściwie boi się, współczesny
świat. Cisza rekolekcyjna wymaga nie tylko wyłączenia telewizora, radia czy komputera.
Dużo ważniejsze jest wyciszenie serca, tak, aby znaleźć w nim te sprawy i te pytania, które
są rzeczywiście najważniejsze w moim życiu. Rekolekcyjnemu doświadczeniu może
towarzyszyć zarówno lęk, znużenie, zniechęcenie, jak również uczucie niepokoju, którego
nie trzeba się bać, ani przed nim uciekać. Wystarczy przyjrzeć się z uwagą pojawiającym
się lękom i obawom, spróbować określić prawdziwe ich przyczyny i zamienić je
w zaufanie, oddając swój niepokój Temu, Który mnie zna, Który mnie kocha i Który liczy
na mnie.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzyżową na
godz. 16.00, a po niej Mszę św. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św.
o godz. 12.00.
2. W czwartek zapraszamy na Mszę św. czcicieli o Pio, a w piątek z racji I piątku
miesiąca zapraszamy do Sakramentu Pojednania od godz. 15.30, a następnie na
Drogę Krzyżową i Mszę św.
3. Przypominam o zbieraniu ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i na Sem. Duch.
4. Informuję, że Wielkopostne Rekolekcje będą wygłoszone w dniach 7 – 9 marca br.
Dniem Sakramentu Pojednania będzie wtorek /09. 03. 2010 r./ od godz. 8.45. Nauki
rekolekcyjne wygłosi do nas Ks. Sławomir Bogdanowicz prob. z par. Skuły.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Na lekcji religii ksiądz mówi do dzieci:
- Narysujcie aniołka.
Wszyscy rysują aniołki z dwoma skrzydełkami, a Jasio z trzema.
- Jasiu, widziałeś aniołka z trzema skrzydełkami? - pyta ksiądz.
- A ksiądz widział z dwoma?
Z życia o. Pio
Jego pracowity i monotonny dzień.
Sprawozdania przesyłane do Św. Oficjum szczegółowo dokumentują
nadchodzenie korespondencji do o. Pio wskazując numer listu,
pochodzenie i treść. Listów, które nadeszły przez cały rok 1935 było
dokładnie 4127. Z roku na rok ich liczba rośnie. W maju-czerwcu 1952 r. przekraczają
10 000. W listopadzie-grudniu jest ich przeszło 30 000. W maju-kwietniu 1960 r. jest ich
w sumie 41 719, z czego 22 779 nadeszło z Włoch, 18 940 z zagranicy. Treść listów można
podzielić na trzy grupy: prośby o łaski doczesne i korzyści duchowe, prośby o modlitwy
i podziękowania za uzyskane łaski. Aby przedstawić korespondencję, jeszcze w 1919 r.
o. Paolino Casacalenda kazał przystosować jeden z pokoi klasztornych na mały urząd
pocztowy. /cdn/.

Podczas ferii zimowych byliśmy wraz z Ks. Proboszczem w nowym obiekcie Łodzi
Aqua Park. Było rewelacyjnie.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 01. 03. 2010

16.00 O Boże błogosławieństwo dla Pawła Szymańskiego z racji 18 rocz. urodzin.
16.30 Za +Genowefę Staruch /greg. 1/.
WTOREK 02. 03. 2010

16.00 Za +Genowefę Staruch /greg. 2/.
ŚRODA 03. 03. 2010

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Genowefę Staruch /greg. 3/;
+Mariusza Gieracha /int. od rodziny Adamowiczów/;
+Czesława Jańskiego;
+Janinę Rybak /int. od Stanisławy i Władysława/;
+Stanisławę Szymańską /popogrzebowa/;
+Władysława Michalskiego /int. od córki z rodziną/.
CZWARTEK 04 .03. 2010

16.00 O łaskę wytrwania w postanowieniach wielkopostnych i o owoce Rekolekcji /int. Koła Żywego
Róż. o. Pio/.
O wyzwolenie z nałogów i przywrócenie wiary w miłosierdzie Boże.
Za +Genowefę Staruch /greg. 4/.
PIĄTEK 05. 03. 2010

15.30 Spowiedź.
16.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Za +Mariana, Stanisława i Tadeusza Pawlaków oraz Zofię i Jana Skonecznych;
+Genowefę Staruch /greg. 5/.
SOBOTA 06. 03. 2010

9.00 Za +Genowefę Staruch /greg. 6/.
15.00 Za +Władysławę Haraśną w 3 rocz. śmierci.
NIEDZIELA 07. 03. 2010

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimiery Goska /int. od dzieci i całaj rodziny/.
Za +Marcjannę Stefaniak;
+Janinę Rybak /int. od córki Czesławy z mężem/;
+Helenę, Władysława i Stanisława Olczaków i cr. Olczaków i Kolbusów;
+Magdalenę Lewandowską w 4 rocz. śmierci;
+Władysława Gieracha w 5 rocz. śm., rodziców Gierachów i Pałągiewiczów;
+Mieczysława Sowika w 1 rocz. śmierci;
+Mariusza Gieracha /int. od Darka z rodziną i od kolegów z pracy/;
+Jana i Józefę Żelazków oraz Władysława i Bolesława;
+Kazimierza Musialika w 22 rocz. śmierci;
+Mariana Gieracha /int. od rodziny Matysiaków/;
+Grzegorza Bernata;
+Mieczysława w 3 rocz. śmierci, Jana i Bolesława Piorunowskich oraz cr. Cabałów
i Melonów;
+cr. Pacochów, Lewandowskich, Miniaków, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące;
+Ewę i Józefa, Mariana i Władysława Witkowskich oraz Janinę i Stefana Melon;
+Andrzeja Skonecznego /popogrzebowa/;
+Władysława, Annę Szymańskich i zmarłych z rodziny Rogulskich;
+Józefa w 1 rocz. śmierci i Michalinę oraz Mariannę i rodziców Wójciaków;
+Zygmunta Sygitowicza w 18 rocz. śm. jego synów Mariana i Zygmunta, cr. Bisów,
Kowalczyków, Leszka Ciasia i Mariusza Kościechę;
+Genowefę Staruch /greg. 7/.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Joanny Lipskiej z racji 18 rocz. urodzin.
Gorzkie Żale.
16.00 Za +Kazimierza Pasika.

