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

97-216 Czerniewice
tel. 44 – 7104074
www.diecezja.lowicz.pl

3 marca - tłusty czwartek. Ostatni czwartek przed Wielkim Postem (Środą
Popielcową) rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. A staropolskie przysłowie
mówi „Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych
pączków nasmażyła”
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Ufność w Opatrzność Bożą
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego
będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć
Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie,
o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie
znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom
w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je
żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może
choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio
troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą.
A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak
jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone,
Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się
więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy
odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że
tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio
o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej
biedy".

●●●
Dość problemów
„Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się
będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.
Bardzo trudne, ale zarazem bardzo mądre wskazanie. Zająć się dniem dzisiejszym,
tym co jest do zrobienia dzisiaj. A co będzie jutro, pojutrze? Jaki następny krok, co
dalej?
Coraz częściej doświadczam, że „jutro” mnie przerasta. Jestem w stanie dobrze
rozwiązać to, co dzieje się „dziś”. Zaplanować wykonywanie jednej czy kilku, ale
bieżących rzeczy. Na zajmowanie się kolejnymi krokami jest zbyt wcześnie. Zbyt wiele
jest zmiennych. Zbyt wiele zależy od kolejnych dni, których jeszcze nie znam.
Dosyć ma dzień swojej biedy. Na jutro przyjdzie czas.
Na próby kontrolowania przyszłości można stracić zdrowie i życie. Przeoczyć zadania
dane mi dziś, bo przecież jutro… Przeoczyć ludzi obok siebie i szczęście dla pogoni za
złudnym bezpieczeństwem… i coraz bardziej się bać. Wystarczy przecież chwila, by
wszystko stracić. Dość ma dzień swoich problemów, by dokładać mu kolejne.
Prawdziwym ubezpieczeniem jest Bóg. Tylko On może dać mi pewność i
bezpieczeństwo. W tym życiu i przyszłym.

OGŁOSZENIA
1.Zapraszamy w najbliższy czwartek czcicieli i sympatyków o. Pio na mszę św.
godz. 16.00, a w piątek z racji I piątku miesiąca do Sakr. Pojednania
od godz. 15.30.
2. W następną niedzielę, tj. 6 marca po Mszy św. o godz. 12.00 zapraszam na
spotkanie młodzież przygotowującą się do Sakr. Bierzmowania.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Śp. Marianna Gabryszewska – pokój jej duszy.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Rodzina zaprosiła księdza na niedzielny obiad. Gdy zasiedli do stołu, ksiądz zaproponował
wspólną modlitwę przed posiłkiem. Na co mały Jasiu:
- Spokojnie, proszę księdza. Moja mama całkiem nieźle gotuje.

●●●
Do końca marca czytamy Ewangelię wg. św. Marka /cd/.
Ad b/ Na czym polega prawdziwa wolność człowieka?
Marek ukazuje tajemnicę Bóstwa i człowieczeństwa Chrystusa wskazując równocześnie na
Jego główne dzieło, jakiego dokonał na ziemi. Jest to dzieło Mesjasza czyli Wybawiciela.
Syn Boga stał się człowiekiem, by dać ludziom prawdziwą wolność. I to jest drugi główny
temat poruszany przez w/w Ewangelistę.
Taki Mesjasz był zapowiedziany w Starym Testamencie i wyczekiwany przez naród
izraelski. Rozumiano jednak Jego misję jako wybawiciela w znaczeniu politycznospołecznym. Jezus zaś pragnie udzielić ludziom wolności duchowej, wybawić ich z
wszelkich form zła, łącznie ze śmiercią.
W tej sytuacji Marek szczególnie mocno podkreśla konspiracyjność działalności Jezusa.
Jego mesjańska godność musi być zachowana w ścisłej tajemnicy aż do zmartwychwstania.
Marek odkrył jasno jedną z największych pokus potraktowania życia religijnego jako
narzędzia doczesnej pomyślności. Zrozumiał on, dlaczego Jezus nie chciał dopuścić do
tego, by ogłoszono, że On jest Mesjaszem.
Żydzi czekali na wybawiciela politycznego. Sen o wolności politycznej towarzyszył im nie
tylko w nocy, ale i w dzień. Czekali na wybawiciela, na zwycięstwo nad okupantem. Takie
podejście do Jezusa było równoznaczne z Jego klęską. Musiałby skoncentrować się na
prostowaniu ich błędnego mniemania, co już z góry było przesądzone, bo sen o wolności
był ważniejszy niż wszystko inne. Nawet prawdziwego Syna Bożego nie chcieli przyjąć,
jeśli On nie pomógłby w realizacji ich snów.
Czytając Ewangelie Marka trzeba dostrzec ten wysiłek Jezusa, który za wszelką cenę nie
chce dopuścić do rozgłosu Jego działalności mesjańskiej. Zabrania mówić Kim On jest
zarówno uzdrowionym, jak i duchom nieczystym, które wypędzał z opętanych. /cdn/.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 28. 02. 2011

16.00 Za +Krzysztofa Cabałe /greg. 28/.

WTOREK 01. 03. 2011

16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 29/.
ŚRODA 02.03. 2011

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Lenki z racji 1 rocz. urodzin.
Za +Mariannę Gabryszewską /int. od rodziny Szymańskich/;
+Krzysztofa Cabałę /greg. 30/;
+Helenę i Władysława Szczur;
+ Stanisława Domańskiego /int. od sąsiadów –PP.Polus/.
CZWARTEK 03. 03. 2011

16.00 Msza św. czcicieli o. Pio O zdrowie i opiekę Bożą dla chorych /int. K.Ż.R. o.Pio/.
PIĄTEK 04.03. 2011

15.30 Spowiedź.
16.00 Za +Kazimierza Pasika.
SOBOTA 05. 03. 2011

16.00 O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa.
NIEDZIELA 06. 03. 2011

9.00 Za +Władysławę Haraśną w 4 rocz. śmierci, cr. Haraśnych i Reszków,
+Helenę i Władysława Olczaków;
+Zygmunta w 13 rocz. śmierci jego synów:Mariana i Zygmunta
Sygitowiczów oraz cr. Bisów, Kowalczyków i Lecha Ciasia;
+Stefana i Stanisławę Jankowskich, dziadków Kaliszewskich, Kamila
cr. Miniaków i Jankowskich;
+Jana Bednarka /int. od syna Mariana/;
+Edwarda Skrobisza /popogrzebowa/;
+Krzysztofa Cabałę /int. od rodziny Bracha/;
+Józefa i Genowefę Cabałów oraz Mieczysława Bernaciaka;
+Mieczysława Piorunowskiego w 4 rocz. śmierci;
+Stanisława Domańskiego /int. od mamy/;
+Piotra Rokickiego /int. od rodziny Domańskich/;
+Grzegorza Bernata;
+Stefana i Helenę Skowrońskich, ich rodzeństwo, Władysława Środę
i cr. Marcjaników;
+Antoninę i Aleksandra Bednarków oraz cr. Skonecznych;
+Władysława Kryczkę w 23 rocz. śmierci, Jana i Mariannę Lechowskich
oraz cr. Kryczków;
+Teresę Jankowską i Leopolda Boneckiego;
+Danutę Cichowską, Sławomira, Józefa w 3 rocz. śmierci, rodziców
Michałowskich i Broniarków oraz cr. Wojciechowskich;
+Ewę, Józefa, Władysława i Mariana Witkowskich oraz Janinę Melon;
+Władysława i Annę Szymańskich oraz cr. Rogulskich;
+Janinę w rocz. śmierci i Wacława Andrzejewskich oraz Mariana Klimczaka
+Mariannę Gabryszewską /int. Koła Żywego Róż. z Małej Woli/.
12.00 Za Parafian
16.00 Za +Władysława Gieracha w 6 rocz. śmierci i dziadków Pałągiewiczów.

