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4 lutego - Międzynarodowy Turniej Halowy w Piłce Nożnej na AWF w Warszawie.
Nasi sportowcy /rocznik 2000/ wywalczyli III miejsce w tym turnieju.
GRATULUJEMY !!!
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Mk 1,40-45

Uzdrowienie trędowatego.
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli
chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do
niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie
mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał
Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i
rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz
przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

●●●
Prawda wyrażona przez symbol trądu jest bardzo głęboka. Otóż trąd symbolizuje
grzech. To dlatego łatwo nam się rozpoznać w trędowatym. Trądem grzechu jest
dotknięty każdy człowiek i każdy doświadcza skutków grzechu. Grzech niszczy nasze
relacje i nasze życie. Warto przyjrzeć się drodze trędowatego, temu co zrobił, by
doświadczyć wyzwolenia. Otóż po pierwsze, ów człowiek miał świadomość bycia
trędowatym. Wydaje się, że jest to oczywiste. Jednakże w rzeczywistości takim nie
jest. Człowiek ma skłonności do życia w iluzji i trudno jest się przyznać do egoizmu,
pychy i nieszlachetnych intencji.
Trędowaty poszedł ze swoją chorobą do Jezusa. To drugi ważny krok.
Niebezpiecznym jest pozostanie samemu ze swoją grzesznością, gdyż sami nie
poradzimy sobie z grzechem. Tylko Jezus ma moc nas oczyszczać.
Trzecim krokiem trędowatego był krok ufności wyrażony w słowach: "Jeśli chcesz
możesz mnie oczyścić?" Jezus daje na miarę ufności. On chce odpowiadać: "Chcę".
I to co najważniejsze: choroba grzechu nie jest uleczalna, ale jeśli będziemy
nieustannie przychodzić do Jezusa, wtedy w naszym sercu pojawi się coś podobnego
do magnesu. Jezus będzie nas przyciągał. Nasze serce, mimo nieustannej świadomości
bycia trędowatym, będzie do Niego lgnęło, a to pozwoli nam doświadczyć nadziei i
wolności.

Na Turnieju rozgrywali mecze piłkarze - rocznik 1999. Na zdj. w towarzystwie
katechety Pana Szczepana Goski.

OGŁOSZENIA
1. Przypominam, że na całonocne czuwanie w Częstochowie wyjeżdżamy 17 lutego
z Pl. JP II o godz. 17.30.
Proszę, by intencje do różańca zapisać jak najkrócej na kartce. Będą one zbierane
w autokarze.
2. Zapraszam młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania na
spotkanie w sobotę, tj. 18 lutego br. o godz. 14.00 i w niedzielę – 19 lutego br. po
Mszy św. o godz. 9.00
3. Informuję, że naszą Parafię, w ramach wizytacji kanonicznej, odwiedzi Ks. Biskup
Ordynariusz.
Program wizytacji:

Niedziela 26 lutego 2012 r.
8.45 – Powitanie Ks. Biskupa na placu przed Remizą OSP przez P.Wójta,
przedstawicieli Parafian i strażaków. Przejazd pod nowy kościół w asyście
wozów bojowych OSP;
9.00 – Powitanie liturgiczne przez Ks. Proboszcza /uwaga. Ks. Biskup oddaje cześć
relikwiom o. Pio dotykając ich ręką, a następnierobiąc na sobie znak krzyża św./
- Ingres do świątyni i adoracja Najświętszego Sakramentu;
- Ks. Proboszcz odmawia modlitwę za Ks. Biskupa;
- Ks. Biskup o Patronce Parafii – św. Małgorzacie;
- Powitanie i sprawozdanie Ks. Proboszcza o stanie materialnym i duchowym
Parafii;
- Pieśń na rozpoczęcie Mszy św., której przewodniczy i homilię głosi Ks. Biskup;
- Po Komunii św. sprawozdania grup dziecięcych i młodzieżowych;
- Na zakończenie słowo Ks. Biskupa i błogosławieństwo.
10.30 – Występy w Oratorium grup tanecznych „Małe Aniołki” i „Angels”.
12.00 – Uroczysta Msza św. z pełną oprawą liturgiczną sprawowana za Parafian.
Przewodniczy i homilię głosi Ks. Biskup.
13.30 – Obiad na plebanii.
14.30 – Prywatne nawiedzenie cmentarza przez Ks. Biskupa i kapłanów ze względu na
bardzo utrudniony dojazd.
15.00 – Indywidualne rozmowy z Ks. Proboszczem i Ks. Rezydentem.
16.00 – Msza św. Przewodniczy i homilię głosi Ks. Artur Stań.
Na zakończenie słowo Ks. Biskupa i błogosławieństwo.
II dzień wizytacji na str. 4 Informatora.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Pewien starszy brat stawił się bardzo wzburzony na audiencję u Benedykta XIV.
- Co się stało? - spytał papież.
- Ojcze święty, miałem objawienie, że narodził się Antychryst.
- Naprawdę? A ile ma lat? - spyta papież.
- Trzy albo cztery.
- W porządku - zauważył papież. - To sprawa dla mojego następcy.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 13. 02. 2012

9.00 ……
WTOREK 14. 02. 2012

9.00 ……
ŚRODA 15. 02. 2012

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława w 60 rocz. urodzin.
Za +Zofię Mierzejewską /int. od syna Mariana z rodziną/;
+Jana Kupidurę oraz rodziców Kupidurów i Gabryszewskich;
+Edwarda Kacprzyka /int. popogrzebowa/;
+Katarzynę Więckowską /int. od córki Władysławy z mężem/;
+Antoninę i Józefa Kępów oraz dziadków Gierachów i Kępów.
CZWARTEK 16. 02. 2012

9.00 ……
PIĄTEK 17. 02. 2012

9.00 ……
SOBOTA 18. 02. 2012

16.00 Za +Mieczysława Kamińskiego w 8 rocz. śmierci oraz rodziców Kamińskich
i Borsów.
NIEDZIELA 19. 02. 2012

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny z racji 96 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anieli z racji 75 rocz. urodzin.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Mariusza Sochy z racji 18 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii z racji 65 rocz. urodzin /int. od
dzieci i wnucząt/.
16.00 Za +Mariannę i Stanisława Owczarków, Stanisławę Kaczmarek, dziadków
Rybaków i Owczarków.
II dzień wizytacji.

Wtorek 28 lutego 2012 r.
10.50 – Przejazd na plebanię.
11.00 – Wizyta w Zespole Szkół i Przedszkola w Czerniewicach
- powitanie Ks. Biskupa;
- program artystyczny;
- spotkanie z Gronem Pedagogicznym przy kawie.
12.00 – Wizyta w Urzędzie Gminy
- powitanie przez P. Wójta i pracowników w Urzędzie;
- przejście do Gminnego Ośrodka Kultury na spotkanie z przedstawicielami
Władz Gminy, Radnymi oraz Sołtysami przy kawie i herbacie.
13.15 – Obiad z pracownikami kościelnymi.
14.15 – Lustracja kościołów, plebanii, budynków parafialnych, otoczenia.
Sprawozdanie i podpisanie ksiąg kancelaryjnych.
16.00 – Msza św. z udzieleniem Sakr. Bierzmowania 85 osobom sprawowana przez
Ks. Biskupa.
Na zakończenie słowo Ks. Biskupa i błogosławieństwo /Ks. Biskup przekazuje
stułę i klucze/.
17.30 – Kolacja na plebanii wraz z kapłanami z dekanatu.

