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

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

16 października 1978 roku, arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła został
wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła II /od tamtej chwili minęły już 34 lata/.
Organizatorem obchodów Dnia Papieskiego jest Fundacja „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” /cd. str. 3/.
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Rada dobrowolnego ubóstwa.
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na
kolana, pytał Go: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?"
Jezus mu rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie
oszukuj, czcij swego ojca i matkę»". On Mu rzekł: "Nauczycielu, wszystkiego tego
przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł
mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on spochmurniał na te
słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał
wokoło i rzekł do swoich uczniów: "Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa
Bożego". Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im:
"Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają
ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do
królestwa Bożego". A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: "Któż więc
może się zbawić?" Jezus spojrzał na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie u
Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe". Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto
my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę
powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z
powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym
czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego
w czasie przyszłym".

Pewnego dnia do Jezusa podchodzi młodzieniec, żyjący według Prawa i spełniający
przykazania. Pyta, w jaki sposób ma osiągnąć życie wieczne. „Sposób” — a więc —
„co ma jeszcze zyskać”? Jezus patrzy z miłością i ukazuje błąd w myśleniu, miejsce
chore w jego sercu: „Idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim. Potem
przyjdź i chodź za Mną”. Chrystus wie, że ten młody człowiek ma wiele posiadłości.
Zwraca uwagę na przywiązanie młodzieńczego serca do bogactw: do własnych
uczynków i do majątku. Człowiek odchodzi zasmucony. Nie potrafi tego wszystkiego
opuścić dla Jezusa. Dotychczas w życiu pozyskiwał, więc nie umie tracić. Jego serce
jest zranione przywiązaniem. Trzymając się jednak własnych posiadłości —
młodzieniec traci bardzo wiele. Nie pójdzie za Jezusem i nie doświadczy miłości
Mistrza w Wieczerniku i Jego pokory na krzyżu. Nie będzie świadkiem
zmartwychwstania i nie pozna mocy Ducha Świętego. Nie odda swego życia jak Jezus
— dla Boga i braci. W konsekwencji nie pozna wolności i radości dziecka Bożego.
Może pozostanie na zawsze smutny...

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam na Nabożeństwa Październikowe każdego dnia /oprócz niedziel/ na
godz. 16.00. Szczególne zaproszenie kieruję do dzieci i młodzieży zwłaszcza
przygotowujących się do I Komunii św. i Rocznicy oraz grających na instrumentach
muzycznych. Każdego dnia są losowane nagrody.
2. Przyjmuję na wspominki za drogich nam zmarłych. Wysokość ofiar tak jak
w zeszłym roku.
3. Można nabywać kalendarze ścienne po 4 zł i Kalendarze Rolnika po 22 zł oraz
znicze rozprowadzane przez Caritas po 2,5 zł.
4. Dnia 19 października br. /piątek/ planowana jest pielgrzymka do Sokółki gdzie
zdarzył się cud eucharystyczny. W tym miejscu planujemy Mszę św., obiad
i zwiedzanie cerkwii. W drodze powrotnej wstąpimy do Świętej Wody z Górą
Krzyży. Koszt pielgrzymki 90 zł. od osoby. W kosztach jest: przejazd, śniadanie,
obiad, kolacja, herbata, ubezpieczenie. Wyjazd z PL. JP II o g. 4.00. Powrót-22.00.
Zapisy u P. B. Skonecznej, tel. 44 710 46 64 lub tel. kom. 518 37 29 18.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Eryka Rogulskiego - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Śp. Stanisława Filipczak – pokój jej duszy.

UŚMIECHNIJ SIĘ

O JEDNYM
Ma na lekcji tyle wiedzy,
Ile szepną mu koledzy.

TO NIEPRAWDA
To nieprawda, że milczenie
W szkole bywa złotem,
Bo gdy milczę zapytany,
Łapię dwóję potem.

O Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” .
Mamy XII Dzień Papieski i 12 rok działalności Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
która zrodziła się po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1999 roku, a powołana
została w Roku Jubileuszom 2000. Najcenniejszym „skarbem” Fundacji są
stypendyści, których liczba na przestrzeni lat wzrosła pięciokrotnie. Przyznajemy
stypendia na poziomie gimnazjalnym dla uczniów uzdolnionych z rodzin ubogich i
jeśli młody człowiek w kolejnych latach spełnia kryteria, to stypendium „idzie z nim”
do ukończenia studiów włącznie. Dzisiaj stypendystów jest 2,5 tys. Kolejnych 200 osób
to ci, którzy już ukończyli studia. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,
tworzą tzw. Żywy Pomnik Papieża Polaka.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 15. 10. 2012

16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 15/.
WTOREK 16. 10. 2012

16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 16/;
+Józefa Kielana w 1 rocz. śmierci.
ŚRODA 17. 10. 2012

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Michalinę w 10 rocz. śmierci i Jana Matyjaszczyków;
+Edwarda Szymańskiego /greg. 17/;
+Władysława Gieracha, rodziców Gierachów i Pecynów, cr. Czarneckich,
Tadeusza Błaszczyka i Mariana Goździka;
+Władysławę Wójcik /int. od córki Janiny/;
+Franciszkę Włodarczyk /int. od córki Janiny z rodziną/;
+Lecha Kołodziejczyka /int. od chrzestnej z rodziną/;
+Anielę i Jana Kobyłeckich;
+Edwarda Misiaka oraz Mariusza i Witolda Kołodziejskich;
+Stanisławę Filipczak /int. od córki Haliny z dziećmi/;
+Jacka w 25 rocz. śmierci i Waleriana Rochalów oraz Martę Sołtysiak.
CZWARTEK 18. 10. 2012

16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 18/.
PIĄTEK 19. 10. 2012

16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 19/;
+Wacława i Janinę Skonecznych, Zofię Czapnik, Beatę Chądzyńską oraz
Stanisława Trębacza.
SOBOTA 20. 10. 2012

16.00 Za +Antoniego Skrobisza w 21 rocz. śmierci;
+Edwarda Szymańskiego /greg. 20/.
17.00 Ślub – Magdalena Grzegorczyk i Mieczysław Mirecki.
NIEDZIELA 21. 10. 2012

9.00 Za +Mariana Plutę w 22 rocz. śmierci oraz Adama i Jerzego Plutów;
+ Edwarda Szymańskiego /greg. 21/;
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Anety Tomasik w 18 rocz. urodzin.
16.00 Za +Grzegorza Milewskiego w 4 rocz. śmierci.

