
 

,Parafia p.w. Świętej Małgorzaty D.M.  

97-216 Czerniewice 

tel. 44 – 7104074 

www.diecezja.lowicz.pl  
 

 
W minioną sobotę nasi ministranci rozegrali mecze w Turnieju Piłki Halowej w Białej 
Rawskiej.  Wywalczyli III miejsce. Najlepszym strzelcem Turnieju był Wiktor 
Szymczak / w dolnym rzędzie trzeci z lewej/. Gratulujemy całej drużynie! 
 
 

INFORMATOR PARAFIALNY 
 

Nr 48 –  27 LISTOPADA 2011r. 

 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 
 

 
 

konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001 



 
EWANGELIA NA PIERWSZ Ą NIEDZIEL Ę ADWENTU                                                           Mk 13, 33-37 
118. Największe przykazanie. 

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie.   
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
„Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz 
ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój 
dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył 
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.  
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o 
północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, 
nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: 
Czuwajcie”. 
 

●●● 
 

 

Uważajcie! Nie Śpijcie! Czuwajcie! Nie jest to zbyt komfortowy stan, nieustanne 
napięcie w oczekiwaniu na zaskoczenie. Nie mogę być zbyt pewny siebie, zbyt 
spokojny, zbyt ufny w swoje zabezpieczenia. Czuwam w oczekiwaniu na pensję na 
koncie, czuwam w oczekiwaniu na okazję w sklepie, czuwam aby mnie nikt nie ubiegł 
w kolejce do lekarza, czuwam aby mnie nie oszukano przy płaceniu rachunków. 
W tej nieustannej gonitwie i napięciu ze zmęczenia zawsze mi coś ucieknie, wypadnie. 
A najczęściej jest to modlitwa, słuchanie Słowa. Tu będzie mi towarzyszyć  
najtrudniejsze zmaganie, tu będzie najtrudniej czuwać i tu czekają na mnie 
najważniejsze postanowienia. Jakie one są, czy już je mam? 
Jeśli chcę przygotować się na spotkanie z Panem to trzeba zacząć od Niego. Najpierw 
nasycić duszę Jego Słowem i obecnością, a dopiero wtedy żołądek. Inaczej czekające 
mnie Narodzenie Pana będzie obfite w jedzenie, ale ziejące pustką, bez Ducha. 
"Czuwajcie" to nie zryw. To stan ducha i codzienność ucznia Jezusa. Czuwanie nie 
jest trudne, gdy Oczekiwanym jest Bóg, który jest naszym Ojcem. Jest to przecież 
oczekiwanie dzieci na powrót Ojca... To czas, by bez lęku o to, co i jak przygotować, 
radośnie spoglądać na drzwi, kiedy zapuka i przyjdzie...Ale oczekującemu potrzebny 
jest odpowiedni stan ducha. Jak pisał austriacki teolog i liturgista, ks. Johann Pius 
Parsch (1884 —1954): „Żyjmy cisi, skupieni i pełni uszanowania, aby nie zagłuszyć 
świętych kroków zbliżającego się do nas Boga”. 
 
Prośmy więc dobrego Boga, abyśmy zawsze odznaczali się czujnością i w każdej chwili 
naszego życia byli przygotowani na spotkanie z Nim i odebranie nagrody wiecznej 
oraz o to, aby ta chwila była dla nas źródłem radości i szczęścia, a nie rozpaczy i 
trwogi. 
 
 
 



 
OGŁOSZENIA  

1. Informuj ę, że Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w poniedziałek 
    28 listopada. Dniem Sakramentu Pojednania będzie wtorek – 29 listopada. Msze św. 
    będą sprawowane w te dni o godz. 9.00, 12.00 i 17.00. W Odpust Parafialny, 
    tj. 30 listopada o godz. 16.00 rozpocznie się specjalne nabożeństwo Uzdrowienia  
    Wspomnień, a po nim, o godz. 18.00 /!/ Msza św. Rekolekcje poprowadzi 
    Ks. dr Zbigniew Przerwa – Ojciec Duchowny z Seminarium Łowickiego. 
2. W czwartek na godz. 16.00 zapraszam wszystkich czcicieli i sympatyków o. Pio 
    na Mszę św. i adorację. 
3. 2 grudnia pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź dla tych, którzy nie zdążą się 
    wyspowiadać w czasie rekolekcji, od godz. 15.30, a Msza św. na której przyjmiemy 
    Komunię św. o godz. 16.00. Będzie to pierwsza Msza św. Roratnia. Po niej spotkanie  
    Koła Żywego Różańca Dziecięcego i Młodzieżowego w Oratorium. 
4. W piątek na godz. 17.30 zapraszamy młodzież na spotkanie Oazowe, o godz. 18.00 
    - dzieci na piłkę halową i o godz. 19.00 - młodzież na piłkę halową. 

●●● 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Antoninę Sulmę - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 
●●● 

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 
Śp. Wacław Fiedorowicz – pokój jego duszy. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Mama pyta Anię, która chodzi do zerówki: 
- Ile jest 3+4? 
- 7 - odpowiada Ania. 
- A 7+4? 
- Nie wiem. Do 11 jeszcze nie liczyliśmy. 
 
 Parę dni temu, mój 3.5 letni synek jadł kiełbasę, po czym przyszedł do mnie mówiąc: 
- Chcę pić mlecko. 
Poczułam skurcz w żołądku na takie połączenie, więc próbowałam wytłumaczyć mu, że 
mleczko nie pasuje do kiełbaski, na co usłyszałam: 
- Ale pasuje do sklanecki. 
 
 
Do końca grudnia czytamy Ewangelię Św. Jana. 
 
          

INTENCJE  
                                                    PONIEDZIAŁEK 28. 11. 2011 

REKOLEKCJE 
  9.00 Za +cr. Haraśnych i Kmitów. 
12.00 Za +Jana Szczura /greg. 28/. 
17.00 Za +Jana Żelazka /int. od syna Wiesława z rodziną/. 

 



                                                    WTOREK 29. 11. 2011 
                                                                     REKOLEKCJE 
  8.30 Spowiedź. 
  9.00 O opiekę Bożą dla naszej Ojczyzny. 
12.00 Za +Jana Szczura /greg. 29/. 
17.00 Za +Kamila Miniaka w 11 rocz. śmierci /int. od rodziców i rodzeństwa/ 
                                                              ŚRODA 30. 11. 2011 
                                                                         REKOLEKCJE 
                                    ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA – ODPUST PARAFIALNY 
  9.00 Za +Zofię i Czesława Matysiaków, Stanisława i Stanisławę Klimczaków. 
12.00 Za Parafian. 
16.00 Nabożeństwo Uzdrowienia Wspomnień. 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Andrzeja Skonecznego; 
               +Jana Szczura /greg. 30 - ostatnia/. 
                                                                 CZWARTEK  01. 12. 2011 
16.00 Msza św. czcicieli o. Pio. O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących 
                  /int. Koła Żywego Różańca o. Pio/. 
                                                   PIĄTEK  02. 12. 2011 
16.00 Roraty. Int. wolna. 
                                                   SOBOTA 03. 12. 2011 
16.00 int. wolna 
                                                   NIEDZIELA 04. 12. 2011 
                                                                II NIEDZIELA ADWENTU 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Reginy Sikora z racji 88 rocz. urodzin.  
          Za +Barbarę Włodarczyk; 
               +Mariana Gieracha w 2 rocz. śmierci; 
               +Andrzeja Gieracha, Agnieszkę i Józefa oraz Antoninę i Władysława 
                 Zimnickich; 
               +Janinę w 7 rocz. śmierci i Stanisława Sobolewskich; 
               +Mieczysława Moczarskiego; 
               +Mariana w 4 rocz. śmierci, Zygmunta Sygitowicza i jego syna Zygmunta 
                 oraz cr. Bisów, Kowalczyków i Lecha Ciasia; 
               +Stanisławę Kuśmirek w 9 rocz. śmierci; 
               +Stanisławę Pasik w 4 rocz. śmierci i Władysława; 
               +Bogdana Jaśkiewicza oraz Barbarę Jaskóła; 
               +Helenę Bernaciak /int. od wnuczki Zofii z rodziną/; 
               +Zofię Kuta /int. od Wiesława z rodziną/; 
               +Józefa Kielana /int. od pracowników firmy „Włodarczyk”/; 
               +Zofię Klimczak; 
               +Teresę Jankowską i Stanisławę Bąk; 
               +Jana Żelazka /int. od córki z mężem/; 
               +Janinę w 9 rocz. śmierci i Stanisława Kielan, dziadków Kielanów 
                 i Janczyków oraz Marię Grzelka; 
               +Wacława w rocz. śmierci i Janinę Andrzejewskich; 
               +Helenę w 17 rocz. śmierci, Stanisława i Henryka Kępów oraz Mariana 
                 Eisentraut. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary z racji 18 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Stefana Szadkowskiego, Mariannę i Władysława oraz rodziców Goleniów. 


