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

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

/cd./ Aby świątynia nie była nam obca.

Chrzcielnica
Chrzcielnica jest miejscem świętym w kościele, najświętszym po ołtarzu i
tabernakulum, stanowi istotny element w kościele parafialnym. Pozostaje w optycznej
więzi z wiernymi. Najczęściej ma kształt kielicha i wypełniona jest wodą święconą
/cd. str. 3/.
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Mk 8,27-35

Zapowiedź męki Chrystusa.
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał
uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". On ich zapytał: "A
wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjaszem". Wtedy
surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn
Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i
uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił
zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na
swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o
tym, co Boże, ale o tym co ludzkie".
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli kto chce
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je: a kto straci swe życie z powodu
Mnie i Ewangelii, ten je zachowa".

Z czym kojarzy się słuchanie Pana Boga? Owo „otwarcie ucha” na Boży głos, Jego
prawdę, sprawia,że człowiek nie opiera się ani nie cofa. „Otwarcie ucha” to jakieś
szczególne połączenie posłuszeństwa i stanowczości, poddania i odwagi, które rodzą się
z zaufania Bogu i całkowitym poleganiu na Nim.
O takim człowieku mówi Pismo: „Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy
razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie
wspomaga. Któż mnie potępi?”. Owa duma z tego, kim się jest, owo przekonanie o
własnej racji i wartości – nie opierają się na wiedzy, wykształceniu, zajmowanym
stanowisku, ale na tym, że jesteśmy z Bogiem. Nie chodzi tu oczywiście o jakieś
górnolotne westchnienia, akcentowanie własnej Misji i odmienianie słowa „Bóg” przez
wszystkie przypadki. Chodzi o to, że to z Bogiem owo wykształcenie i wiedzę
zdobywaliśmy, to Jego prosimy o mądrość, od Niego uczymy się służyć na własnym
stanowisku.

OGŁOSZENIA
1. Składam „Bóg zapłać” za ofiary na parafialne inwestycje.
2. Już dziś zapraszam Kóła Żywego Różańca i osoby, które modlą się na różańcu na
pielgrzymkę do Domaniewic dn. 29 września /sobota/. W drodze powrotnej
zwiedzimy skansen w Nagawkach i zjemy tam obiad. Koszt pielgrzymki 15 zł od
osoby. Zapisy u P. Barbary Skonecznej – tel. 44 710 46 64 lub kom. 518 37 29 18.
Szczegółowy plan pielgrzymki w następnym numerze Informatora.
3. Przygotowując się duchowo do 600 – lecia Parafii, konsekracji Kościoła i nadania
tytułu „Św. o. Pio” proponuję, abyśmy przeżyli Eucharystię w poszczególnych
miejscowościach przy obrazie i relikwiach o. Pio:
05. 11. 2012 – pon. g. 16.00 – Annopol Duży i Mały
06. 11. 2012 – wt. g. 16.00 – Mała Wola i Dzielnica
08. 11. 2012 – czw. g. 16.00 – Stanisławów Studziński
10. 11. 2012 – sob. g. 17.00 – Osiedle Skarpa
12. 11. 2012 – pon. g. 16.00 – Józefów
13. 11. 2012 – wt. g. 16.00 – Dąbrówka
15. 11. 2012 – czw. g. 16.00 – Lechów
16. 11. 2012 – pt. g. 16.00 – Annów
17. 11. 2012 – sob. g. 16.00 – Teodozjów i Paulinów
19. 11. 2012 – pon. g. 16.00 – Wielka Wola
20. 11. 2012 – wt. g. 16.00 – Gaj
22. 11. 2012 – czw. g. 16.00 – Studzianki Wieś
23. 11. 2012 – pt. g. 16.00 – Studzianki za trasą
24. 11. 2012 – sob. g. 17.00 – Czerniewice.
UŚMIECHNIJ SIĘ

FRASZKI SZKOLNE - MISTRZ DRZEMANIA

W drzemaniu doszedł do perfekcji,
Zwłaszcza na lekcji.

Kociołek

Aspersorium
Inne naczynia na wodę święconą w naszej świątyni

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 17. 09. 2012

18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 17/.
WTOREK 18. 09. 2012

18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 18/.
Antoninę Pawlak /int. od sąsiadów Fiodorowiczów/;
+Radosława
ŚRODA 19. 09. 2012
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za + Jana Kaczmarczyka /greg. 19/;
+ Piorunowskiego /int. od Krzysztofa z rodziną/;
+Jerzego Przybyłka /int. od siostry Zofii z rodziną/;
+Kamila Celigowskiego /int. urodzinowa i imieninowa/;
+Władysławę Wójcik /int. popogrzebowa/;
+Mariana Pietrzaka /int. od córki Anny z rodziną/.
CZWARTEK 20. 09. 2012

18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 20/.
PIĄTEK 21. 09. 2012

18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 21/.
SOBOTA 22. 09. 2012

16.00 Ślub – Magdalena Piotrkowska i Rafał Adamiec.
17.00 Ślub – Natalia Sobczak i Paweł Kaliszewski.
18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 22/.
NIEDZIELA 23. 09. 2012

9.00 Za +Helenę w 20 rocz. śmierci, Władysława i Stanisława Olczaków.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Jana w 30 rocz. ślubu;
O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Skorzyckiej w 18 rocz. urodzin.
18.00 Za +Mariannę i Józefa oraz Mariana Wójciaków i rodziców Włodarczyków;
Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 23/.

