
 

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

97-216 Czerniewice 

tel. 44 – 7104074 

www.diecezja.lowicz.pl  
 

 
 

11 LUTEGO – ŚWIATOWY DZIE Ń CHOREGO 
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście do ówczesnego 
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. 
Fiorenzo Angeliniego z 13 maja 1992 r. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego 
Dnia 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w 
Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w którymś z 
sanktuarium maryjnych na świecie. 
W 2012 r. obchody Światowego Dnia Chorych odbywają się już po raz dwudziesty. 
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Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy. 
 
Zaraz po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona 
i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On 
podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im 
usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich 
chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych 
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom 
mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, 
wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon  
z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On 
rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł 
nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach  
i wyrzucając złe duchy. 
 
 
 

●●● 
 

 
Poranek  
„Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i 
tam się modlił.” 
    Od tego Chrystus zaczynał swój dzień. Można powiedzieć, że był to jedyny czas, gdy 
mógł spokojnie być sam na sam z Bogiem – swoim Ojcem. Modlitwa była dla Niego 
radosnym czasem spotkania się z Tym, który Go posłał.  
    Codzienna modlitwa porządkuje dalszy plan dnia. Wprowadza ona później spokój 
w tę resztę dnia. Gdy ktoś modli się regularnie każdego dnia doświadcza tej łaski. 
Jednak, gdy z jakiegoś powodu nie jest w stanie tej modlitwy przeprowadzić, to czuje, 
że czegoś mu brakuje – czegoś, co jest niesłychanie ważne. 
     Jakie jest Twoje podejście do codziennej modlitwy? Zajrzyj jeszcze raz do swojego 
kalendarza i zobacz ile miejsca przeznaczasz na swoją modlitwę – czy w ogóle takie 
miejsce się znajduje w każdym Twoim dniu. Trudno jest o niekiedy wytrwałą, 
codzienną modlitwę, ale zawsze warto jest starać się o to, aby znaleźć na nią czas. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OGŁOSZENIA  
1. Przypominam, że na całonocne czuwanie pred obrazem Matki Bożej  
    w Częstochowie wyjeżdżamy 17 lutego /piątek/ z Pl. JP II o godz. 17.30.  
    Orientacyjny plan: 
     17. II g. 17.30 – wyjazd z Placu JP II; 
                   21.00 – „Apel Jasnogórski” z kaplicy MB transmitowany przez 
                                  telewizję „Trwam” i „Radio Maryja”; 
                   22.00 – rozpoczęcie czuwania; 
                   22.30 – Nabożeństwo Różańcowe; 
                   24.00 – Eucharystia; 
      18. II g.  1.30 – agapa /wspólny posiłek/; 
                     2.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nieszpory; 
                     3.15 – Droga Krzyżowa; 
                     4.00 – Godzinki. 
    Proszę, by intencje do różańca zapisać jak najkrócej na kartce. Będą zbierane 
    w autokarze. 
2. Zapraszam młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania na 
    spotkanie w niedzielę, tj. 12 lutego br. po Mszy św. o godz. 9.00. 
3. Parafialny Zespół Caritas uprzejmie prosi przekazanie 1% podatku na Fundację  
   „Dar Serca”. 
    Zebrana kwota będzie przekazana na rehabilitację naszego Parafianina. Ulotki do 
    wypełnienia leżą na stoliku koło czasopism. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Tadeusz Grzelka - pokój jego duszy. 
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Wczoraj miałem imieniny, więc jakiś poczęstunek zorganizowałem w pracy. Dostałem 
prezent. Było miło. 
Dziś przed chwilą telefon: (K)umpel, (J)a: 
[K] - Cześć, za wczoraj jesteś winny 8 zł. 
[J]  - Za co? 
[K] - Za prezent. 
[J]  - Aha... A dla kogo był prezent? 
[K] - No masz, pomyliłem numery... 
 
Porzekadła pogodowe związane ze świętem MB Gromnicznej.
Jak ciężki grzmot, czy błyskawice, postaw w oknie gromnicę; Gromnica, zimy 
połowica; Gdy słońce jasno świeci na Gromnicę, to przyjdą większe mrozy i śnieżyce; 
Gdy na Gromnicę roztaje – rzadkie będą urodzaje; Gdy na Gromnicę z dachu ciecze, 
zima jeszcze się odwlecze; Gdy na Gromniczną mróz, chowaj chłopie sanie, szykuj 
wóz. Powiadano również: W dzień panny Gromnicznej bywaj zdrów, mój śliczny!, co 
było zachętą dla kawalerów, aby dłużej nie zwlekali z oświadczynami, bo wkrótce 
zacznie się Wielki Post, a wtedy trzeba będzie jeszcze długo poczekać. 
 
 



 
 

INTENCJE 
 
 

                                                  PONIEDZIAŁEK 06. 02. 2012 
  9.00 …… 
 
                                                  WTOREK 07. 02. 2012 
  9.00 …… 
 
                                                           ŚRODA 08. 02. 2012 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Zofię Mierzejewską /int. od wnuczka Artura z rodziną/; 
                +Mariusza Kościechę w 5 rocz. śmierci, Kazimierza i Mariann ę 
                 Kowalczyków oraz dusze w czyśćcu cierpiące; 
                +Józefa, Rozalię i Cezarego Szymańskich oraz dziadków Szymańskich 
                 i Lewandowskich. 
 
                                                                CZWARTEK  09. 02. 2012 
  9.00 …… 
 
                                                   PIĄTEK 10. 02. 2012 
  9.00 …… 
 
                                                   SOBOTA 11. 02. 2012 
  9.00 Za +Andrzeja Skonecznego oraz cr. Skonecznych i Kurowskich. 
 
 
                                                    NIEDZIELA 12. 02. 2012 
  9.00 Za zmarłych Parafian 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Roberta z racji 20 rocz. ślubu 
                 i ich synów; 
           O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Joanny Więckowskiej  
                 z racji 10 rocznicy urodzin. 
16.00 Za +Wacława Bielickiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


