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Na stronach Informatora jeszcze kilka migawek z V Spotkania Opłatkowego dla
naszych Parafian: Mikołaj rozdaje paczki naszym gościom. Było wesoło. Prezenty
w postaci pięknie wydanej książki „Pomniki kultury sakralnej w gminie Czerniewice”
rozdał wszystkim Pan Wójt.
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Jezus naucza jako mający władzę.
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się
Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był
właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać:
"Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto
jesteś: Święty Boży". Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego". Wtedy
duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się
zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: "Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet
duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne". I wnet rozeszła się wieść o Nim
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

●●●
Bóg odsłania się w proroctwach taki, jaki jest naprawdę – jako Bóg troskliwy. Jeśli
więc i ty odsłaniasz Boga jako troskliwego Ojca i masz o Niego troskę najczulszą,
jesteś prorokiem, choć może o tym nie wiesz! Tylko zadaj sobie pytanie: nauczasz czy
krzyczysz? Straszysz Bogiem czy rozbudzasz zaufanie w innych do Niego? Ukazujesz
Boga, który chce zgubić człowieka, czy też takiego, który pragnie człowieka odnaleźć?
Nikt nie jest prorokiem, kto nie ujrzał w sobie spełnionych obietnic Boga. Najpiękniej
jest troszczyć się o Niego. Domyślać się Jego pragnień, współczuć Mu, boleć razem z
Nim i cieszyć się Jego radością. Pytać się o Jego zmartwienia, pocieszać Go i poświęcać
Mu czas. Wynagradzać Mu obelgi, pertraktować z Jego gniewem, być kimś tak
zaufanym, że odważy się zwierzyć i ujawniać swe tajemnice. Tylko między
przyjaciółmi tajemnice nie są tajemnicami. Prorok jest przyjacielem Boga.

OGŁOSZENIA
1. W najbliższy czwartek przeżywamy Święto Ofiarowania Pańskiego. Zapraszamy
na Msze św. o godz. 9.00 i 16.00. Pamiętajmy o gromnicach. Również w czwartek
zapraszamy czcicieli i sympatyków o. Pio na Mszę św. i krótką adorację na g. 16.00.
2. Z racji I piątku miesiąca zapraszamy do Sakramentu Pojednania od godz. 15.15,
a następnie na Mszę św. o godz. 16.00. Po Mszy św. zapraszam na spotkanie Kół
Żywego Różańca dziecięcego i młodzieżowego.
3. Nadal zapisuję na czuwanie całonocne przed obrazem Matki Bożej w Częstochowie.
Wyjeżdżamy 17 lutego, tj. w piątek o godz. 17.30 z Placu JP II.
Koszt przejazdu, jak co roku, 25 zł wpłacane przy zapisie.
4. Informuję, że ministranci biorący udział w Międzynarodowym Turnieju Halowym
na AWF w Warszawie w piątek 3 lutego /rocznik 1999/ i sobotę 4 lutego /rocz. 2000/
wyjeżdżają z Pl. JP II o godz. 6.45. Proszę pamiętać o legitymacjach szkolnych.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Śp. Katarzyna Więckowska - pokój jej duszy.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Orientacja

Do żłobu każdy trafi,
Choć nie zna geografii.
Jan Sztaudynger
Piekło

Piekło na człowieka
W jego sercu czeka.
Jan Sztaudynger

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 30. 01. 2012

9.00 ……
WTOREK 31. 01. 2012

9.00 ……
ŚRODA 01. 02. 2012

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Jarosława Świechów w 15 rocz. ślubu
i ich dzieci;
O Boże błogosławieństwo dla Anny i Marcina z racji 10 rocz. ślubu i ich dzieci;
O Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Grzegorza z racji 29 rocz. ślubu;
Za +Genowefę w 10 rocz. śmierci, Michała i Henryka Włodarczyków oraz
teściów Dryńskich;
+Zofię Mierzejewską /int. od Stanisława z rodziną/.
+Natalię Goleń /int. od Koła Żywego Różańca z Annopola/;
+Ryszarda Rybaka w 4 rocz. śmierci;
+Mariana w 16 rocz. śmierci i Czesławę Skonecznych.
CZWARTEK 02. 02. 2012

9.00 O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Mariusza z racji 4 rocz. ślubu
i ich dzieci.
16.00 O Boży pokój w Rodzinach, Parafii i Ojczyźnie /int. K. Ż. Róż. o. Pio/.
Za +Mariannę Kacprzyk, zm. z rodziny Kacprzyków, Szydłowskich i Jasińskich.
PIĄTEK 03. 02. 2012

16.00 Za +Jana Żelazka.
SOBOTA 04. 02. 2012

Msza św. po powrocie z Turnieju z Warszawy.
NIEDZIELA 05. 02. 2012

9.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
Za +Adama w 3 rocz. śmierci, Mariana i Jerzego Plutów oraz cr. Plutów
i Włodarczyków;
+Michała i Stanisławę Bogusławskich, Jana Więckowskiego i cr. Duczków;
+Grzegorza, Józefa i dziadków Bisów oraz rodzinę Gierachów;
+Jana Wieczorka w 2 rocz. śmierci;
+Natalię Goleń /int. od córki Urszuli z mężem/;
+Zofię Mierzejewską /int. od Koła Żywego Różańca w Lechowie/;
+Zofię Rzepecką /int. od córki Janiny z rodziną/;
+Zofię i Ignacego Włostowskich, Halinę i Wacława Skonecznych, Jana
Rogulskiego i jego rodziców;
+Agnieszkę i Stanisława Miniaków oraz cr. Koprów i Miniaków;
+Edwarda Kacprzyka /int. od dzieci z rodzinami/;
+Władysławę w 17 rocz. śmierci i Stanisława Trzcińskich, dziadków
Trzcińskich oraz Wojciecha i Mariannę Wieczorków;
+Michała w 10 rocz. śmierci i Józefę Kaliszewskich oraz Julię, Józefa
i Jana Szczurów;
+Ewę w 28 rocz. śmierci i Stanisława Gilów oraz Helenę Lechowską;
+Katarzynę Więckowską /int. od synowej Heleny z rodziną/;
+Władysława Miksę /int. od siostry Czesławy z rodziną/.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Marleny Lesiak z racji 18 rocz. urodzin.
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Pawła Goździka w 18 rocz. urodzin.

