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

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

6 stycznia 2013 roku odbyło się w Oratorium już VI Spotkanie Opłatkowe.
Uroczystość uświetnił zespół „Czerniewiczanie” oraz młodzież gimnazjalna, która
przedstawiła Jasełka /str.2/

INFORMATOR PARAFIALNY
Nr 02 – 13 STYCZNIA 2013r.
CHRZEST CHRYSTUSA /I NIEDZIELA ZWYKŁA/
konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001

EWANGELIA NA I NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
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Chrzest Jezusa.
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie
jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On
chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystępował do
chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch
Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos:
«Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».
Niedziela Chrztu Pańskiego to doskonała okazja, aby przypomnieć sobie nauczanie
Kościoła dotyczące Sakramentu Chrztu. Powszechnie wiadomo, że chrzest gładzi tzw.
grzech pierworodny. Ale co to jest grzech pierworodny? Otóż zwykle rozumiemy to
pojęcie jako określenie czynu pierwszych ludzi — Adama i Ewy, którzy, jak czytamy
w Księdze Rodzaju — zjedli zakazany owoc z drzewa poznania dobra i zła. Tenże
występek spowodował, że oboje zostali ukarani przez Boga poprzez wygnanie ich z
raju. Grzech pierworodny zerwał pierwotną harmonię i komunię z Bogiem. I właśnie
owa „popsuta” przez grzech pierwszych ludzi relacja człowieka do Boga, to grzech
pierworodny, z którym każdy człowiek (z wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny)
przychodzi na świat.
Grzech pierworodny zostaje zgładzony w momencie chrztu. Sakrament chrztu
świętego otwiera przed nami perspektywę nowego życia - życia bez grzechu i w
miłości. Ta perspektywa jest człowiekowi dana i zadana. Dana, to znaczy
otrzymujemy ją w Kościele wraz z przyjęciem chrztu świętego. Pamiętajmy jednak, że
Kościół jest wspólnotą ludzi „w drodze” i cały czas dąży do doskonałości. A ta
doskonałość możliwa jest tylko poprzez „chrzest duchowy” czyli osobiste zjednoczenie
z Chrystusem. Pamiętajmy, że On „chrzci nas Duchem Świętym i ogniem”! (por. J
1,33). A zatem ów chrzest z wody musi zostać w nas dopełniony chrztem w duchu i
prawdzie. To zaś możliwe jest tylko w wierze czyli osobistej więzi z Chrystusem.
Owocem tego chrztu będzie pokój i miłość w naszych sercach. I oby tak było…

Chórek i młodzi aktorzy podczas przedstawienia.

OGŁOSZENIA
1. Zapisuję chętne osoby na całonocne czuwanie przed obrazem Matki Bożej
w Częstochowie. Wyjeżdżamy 7 lutego, tj. w czwartek o godz. 17.30 z Pl. JP II.
Koszt przejazdu 35 zł wpłacone przy zapisie.
2. W nadchodzącym tygodniu odwiedzimy po „Kolędzie” wraz z Ks. Arturem
mieszkańców:
14. 01. /poniedz./ od g. 10.00 - Teodozjów i Dąbrówka;
15. 01. /wtorek/ od g. 10.00 - Annów;
16. 01. /środa/
od g. 10.00 - Kazanów i Mała Wola;
17.01. /czwartek/ od g. 10.00 – Wielka Wola Wieś i Józefów;
18.01. /piątek/
od g. 10.00 – Annopol Duży i Mały – rozpoczniemy
z przeciwnych stron ku środkowi;
19.01. /sobota/
od g. 10.00 – Czerniewice, ul Mazowiecka od nr. 1 do apteki
/łącznie z ul. Leśną/ - rozpoczniemy z przeciwnych
stron ku środkowi.
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI:

Śp. Marianna Goleń, śp. Helena Stępniak, śp. Lucyna Badełek, śp. Wiesława Gierach
– pokój ich duszom.
UŚMIECHNIJ SIĘ

SZKOŁA

Punkt usługowy meblowania głowy.
/CD/ LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

2. Modlitwa eucharystyczna:
• Modlitwa ofiarnicza – „Pokornie błagamy, aby Duch Święty…” (tekst z II Modlitwy
eucharystycznej). Ofiarowanie Bogu Ciała i Krwi Chrystusa, jak i swojego życia.
• Modlitwy wstawiennicze – podkreślają modlitwę nie tylko, za zgromadzonych na
Eucharystii, ale za cały Kościół oraz żywych i umarłych jego członków. /cdn./

Najpiękniejsza część spotkania to wzajemne składanie życzeń: serdecznych, ciepłych,
miłych…

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 14. 01. 2013

9.00 ……
WTOREK 15. 01. 2013

9.00 ……
ŚRODA 16. 01. 2013

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo św. Pawła.
Dziękczynna za otrzymane łaski dla rodziny w minionym roku.
Za +Teodorę, Henryka, Stanisławę, dziadków i pradziadków Duchnowskich
oraz Bronisławę Handzlik;
+Genowefę Majerowicz /int. od sąsiadki Wiesławy/;
+Bogusławę Mariańską /int. popogrzebowa/;
+Leszka Sygitowicza /int. od mamy i siostry/;
+Mariannę Goleń /int. popogrzebowa/
+Helenę Stępniak /int. od córki Haliny z rodziną/.
CZWARTEK 17. 01. 2013

9.00 ……
PIĄTEK 18. 01. 2013

9.00 ……
SOBOTA 19. 01. 2013

9.00 O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Włodarczyków;
Za +Mariusza Gieracha.
NIEDZIELA 20. 01. 2013

9.00 O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry Wójciak z racji 18 rocz. urodzin.
Za +Henryka Tkacza;
+Krystynę, Mariannę i Stanisława Rogulskich;
+Antoniego Szklarka w 10 rocz. śmierci;
+Adama Plutę w 4 rocz. śmierci, Mariannę i Jerzego Plutów;
+Janinę, Franciszka i Tadeusza Krasuckich, dziadków Krasuckich
i Grzelków;
+Genowefę i Józefa Cabała oraz Mieczysława Bernaciaka;
+Mariannę, Bronisława i dziadków Raczkowskich;
+Jadwigę Sołtysiak /int. od rodziny Porczyków/;
+Tomasza i Jana Grubskich oraz Józefa Starzyńskiego;
+Bogusławę Mariańską /int. od brata z rodziną/;
+Zofię Gierach /int. od wnuczek Justyny i Iwony z rodzinami/;
+Janinę i Władysława Koper.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Zofii i Czesława Skonecznych w 35 rocz. ślubu;
O Boże błogosławieństwo dla Pauliny Łysakowskiej w 1 rocz. urodzin i jej
rodziców.
16.00 Za +Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich, Helenę Banasiak oraz
Tadeusza Michalaka.

