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

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

Święty o. Pio z Pietrelciny /ur. 25 maja 1887 r. – zm. 23 września 1968 r./.
Patronem dzisiejszego dnia jest św. o. Pio, którego szczególnie czcimy w naszej Parafii.
W każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się podczas eucharystii oraz przed
Jego relikwiami o wstawiennictwo u Boga, gdyż tajemnicze współcierpienie o. Pio
z Jezusem, przynosi wiele nadzwyczajnych łask dla innych. Zapraszamy Parafian na
te szczególne modlitwy.
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Mk 9,30-37

Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory.
Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto
wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie
wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie".
Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście
w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto
z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli kto chce
być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich".
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich:
"Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał"."

Czy owa rozbieżność myślenia i postępowania względem Jezusa nie uwidacznia się
niejednokrotnie i w życiu człowieka dzisiaj? Lansowany styl życia zdominowany
pogonią za tym, by więcej mieć i żyć coraz bardziej komfortowo oraz by bardziej być,
gdy się zdobędzie intratne stanowisko, wyższy stopień naukowy, większy prestiż u
innych i władzę nad nimi — może skłaniać człowieka do zazdrości, zawiści i wyzwalać
w nim przesadne ambicje. W owej pogoni za własną wielkością, jakże cenne jest
napomnienie Chrystusa: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich” (Mk 9,35). „Ostatnie” miejsce nie jest tak naprawdę
ostatnim, gdyż upodabnia człowieka do Jezusa, który dla nas i dla naszego zbawienia
stał się ostatnim, przyjmując śmierć krzyżową, mimo że taki rodzaj śmierci był
zadawany z wielką pogardą i przeznaczony niewolnikom czy buntownikom. Pójście za
Jezusem domaga się od każdego Jego ucznia tego, by pragnął być ostatnim, by to
pragnienie uczynił swym ideałem i z tej racji wyrzekł się swego niewłaściwego „ja”
zdominowanego różnymi namiętnościami, i by umiał dostrzegać wokół siebie tych, co
są uważani za ostatnich, gdyż są słabi, bezbronni, ubodzy, a czasami zagubieni w
życiu.

OGŁOSZENIA
1. Informuję, że na pielgrzymkę do Domaniewic wyjeżdżamy dn. 29 września 2012 r.
o godz. 8.00 z Pl. JP II.
Szczegółowy plan pielgrzymki:
8.00 – wyjazd /w drodze przerwa na herbatę, kawę, wc/;
10.30 – Msza św. w kościele pw. św. Bartłomieja pod przewodnictwem
J.E. Bp. Andrzeja F. Dziuby, Biskupa Łowickiego;
11.30 – Przejście do Sanktuarium Matki Bożej /w trakcie modlitwa różańcowa/;
12.00 – Anioł Pański;
12.15 – Konferencja /wygłasza Ks. Krzysztof Osiński/;
12.45 – Nawiedzenie obrazu Matki Bożej;
13.15 – Wyjazd do Skansenu w Nagawkach;
14.00 – Obiad w karczmie Skansenu;
14.30 – Zwiedzanie Skansenu z przewodnikiem;
15.30 – Wyjazd do Czerniewic /przewidywany powrót – 17.00/.
2. Za tydzień, w niedzielę, 30 września br. w parafii Sierzchowy o godz. 15.00
rozpocznie się Kurs Lektorski. Zapraszamy zdolną młodzież.
3. Już dziś zapraszamy na Nabożeństwa Październikowe każdego dnia /oprócz
niedziel/ na godz. 16.00. Każdego dnia będą losowane nagrody.
UŚMIECHNIJ SIĘ

PROBLEM
Lubię szkołę, lecz ten problem
Zawsze działa mi na nerwy:
Wszystkie lekcje są za długie,
A za krótkie wszystkie przerwy.
ADIDASY
Nie pomogą adidasy,
Aby z klasy przejść do klasy.

Żywy Skansen w Nagawkach (łódzkie) to kompleks turystyczno – rekreacyjny gdzie
atmosfera ludowego folkloru łączy się ze współczesnością.

Projekt „Żywy Skansen – Centrum Folkloru Polskiego” w Nagawkach został uznany
„Turystycznym Odkryciem 2012”.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 24. 09. 2012

18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 24/.
WTOREK 25. 09. 2012

18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 25/.
ŚRODA 26. 09. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za + Jana Kaczmarczyka /greg. 26/;
+Antoninę Pawlak /int. od chrzestnicy Marii/;
+ Radosława Piorunowskiego /int. popogrzebowa/;
+Jerzego Przybyłka /int. od szwagierki Wiesi z rodziną/;
+Władysławę Wójcik /int. od syna Mieczysława z rodziną/;
+Mariana Pietrzaka /int. od sąsiadów Pacochów i Rybaków/;
+Wacława Andrzejewskiego, teściów Andrzejewskich oraz rodziców
Matysiaków;
+Władysława w 15 rocz. śmierci, Antoninę i Zofię Jędrychowiczów
oraz Zofię i Mieczysława Gilów.
CZWARTEK 27. 09. 2012

18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 27/.
PIĄTEK 28. 09. 2012

18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 28/.
SOBOTA 29. 09. 2012

17.00 Ślub – Paulina Trzonek i Marek Lis.
18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 29/.
NIEDZIELA 30. 09. 2012

9.00 Za +Kazimierza Stępniaka w 30 rocz. śmierci, Tadeusza Szymczaka
oraz cr. Jeziorskich i Stępniaków;
+Jana Kaczmarczyka /greg. 30 - ostatnia/.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jolanty i Andrzeja z racji 30 rocz.
ślubu i całej rodziny.
O Boże błogosławieństwo dla Kasandry i Romana z racji 5 rocz. ślubu
i syna Adriana.
18.00 Za +Michalinę i Jana Matyjaszczyków.

