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Na pierwszym planie Sanktuarium M. B. Fatimskiej na Krzeptówkach, w głębi
Sanktuarium M. B. Częstochowskiej na Bachledówce. W tych Sanktuariach będziemy
przeżywać Eucharystię.
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Chrystus uczy modlitwy
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z
uczniów do Niego: "Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów". A
On rzekł do nich: "Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy
dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie".
Dalej mówił do nich: "Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i
powie mu: «Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z
drogi, a nie mam co mu podać». Lecz tamten odpowie z wewnątrz: «Nie naprzykrzaj
mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać
tobie». Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego
przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a
kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu
kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy
poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą".

W Mateuszowej wersji Modlitwy Pańskiej (Mt 6,12) Jezus uczy nas modlić się:
„przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili”.
W wersji Łukaszowej (Łk 11,4) Jezus uczy nas mówić: „i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił”. Tutaj jest zwykłe stwierdzenie, że
my po prostu zawsze przebaczamy innym!
W życiu duchowym łatwo jest prosić Boga o przebaczenie, ale bardzo trudno
przebaczać innym. Czasem pielęgnujemy urazy i żale. Wyliczamy z lubością dawne
krzywdy i hołubimy swój stan ofiary. Cóż, jeśli mamy się modlić, musimy nauczyć się
przebaczać, jeśli mamy przebaczać, musimy nauczyć się przebaczać konkretnym
ludziom. Jeśli musimy nauczyć się wybaczać innym, musimy modlić się o łaskę
wybaczania. Przebaczenie i modlitwa są ze sobą nierozerwalnie związane.
Ale dlaczego tak się dzieje? Jest tak, ponieważ modlitwa wymaga duchowej wolności.
Nie możemy modlić się do Boga jeśli jesteśmy niewolnikami przeszłych krzywd. Jeśli
nie przebaczam zła, jakie ktoś mi wyrządził, pozwalam, by zatruwało moje życie.
Modlitwa wymaga przyjaźni z Jezusem, życia w bliskości z Duchem Świętym,
głębokiej miłości Ojca. Taka relacja domaga się całego naszego serca, całego naszego
umysłu i całej naszej duszy. Jeśli nie będziemy miłować nieprzyjaciół, wybaczać
krzywd, które inni nam wyrządzili, i czynić dobra tym, którzy nas nienawidzą, nasze
serca pozostaną martwe, skurczone.
Uczmy się modlić i wybaczać, wybaczać i modlić się. Jezus nie tylko wskazuje nam
drogę, On daje nam siłę, której potrzebujemy.

OGŁOSZENIA
1. W sierpniu, jak co roku, będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką.
Bardzo proszę o złożenie ofiar mieszkańców nast. miejscowości: Annów, Mała
Wola, Gaj, Wielka Wola, Lechów, Dąbrówka, Stanisławów Studziński, Teodozjów,
Studzianki /za trasą/, Małe Czerniewice i Paulinów.
2. Zapisuję na Pieszą Łowicką Pielgrzymkę do Częstochowy.
3. Można nabywać książkę „Kościoły Czerniewickie”.
4. W najbliższy czwartek, tj. 1 sierpnia zapraszam czcicieli i sympatyków o. Pio na
Mszę św. i adorację o godz. 18.00.
5. Z racji I piątku miesiąca zapraszam do Sakr. Pojednania w piątek /2 sierpnia br./
od godz. 17.00.
6. Informuję, że 16 i 17 sierpnia odbędzie się pielgrzymka do Zakopanego.
Program pielgrzymki:
Piątek /16. 08. 2013/
6.00 – 11.30 Przejazd Czerniewice – Sromowce Kąty /8.00 – 8.30 przerwa na
śniadanie. Proszę zabrać swoje kanapki; herbata będzie w termosie/;
11.30 – 15.00 Spływ Dunajcem na tratwach do Szczawnicy /w oczekiwaniu na tratwy
gorący posiłek/;
15.00 – 16.00 Przejazd do Białego Dunajca;
16.30 – 17.00 Obiadokolacja;
17.00 – 17.50 Przejazd na Bachledówkę;
18.00 – 20.00 Msza św., spotkanie z o. Paulinem;
20.00 – 21.00 Przejazd na nocleg.
Sobota /17. 08. 2013/
7.30 - 8.00 Śniadanie;
8.00 – 8.50 Przejazd do Sanktuarium M. B. Fatimskiej;
9.00 – 10.00 Msza św. i spotkanie z o. Pallotynem;
10.00 – 13.00 Wjazd wyciągiem krzesełkowym na Butorowy Wierch, przejście na
Gubałówkę, odpoczynek, zjazd kolejką linowo – terenową;
13.00 – 17.00 Spacer indywidualny po centrum handlowo – gastronomicznym
Zakopanego /ul. Krupówki – 1100 m. długości/. Każdy może na swój
własny rachunek spożyć posiłek.
17.00 – 21.30 Powrót do Czerniewic.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Zguba
Podobno każdy był kiedyś młody,
Lecz wielu na to zgubiło dowody.
Jan Sztaudynger

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 29. 07. 2013

………
WTOREK 30. 07. 2013

………
ŚRODA 31. 07. 2013

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Edwarda Kowalczyka w 10 rocz. śmierci i Jadwigę Domagała;
+Kazimierza Staszewskiego /int. od chrzestnej z rodziną/;
+Andrzeja Pawlaka /int. od Anety Kaczmarek z rodziną/;
+Stanisława w 14 rocz. śmierci, Elżbietę i Jana Żegnałków i ich dzieci
oraz Józefę i Franciszka Nowocin i ich dzieci;
+Stanisławę Skoneczną /int. od córki Jadwigi z mężem/;
+Czesława Sygitowicza /int. od siostry Wandy z rodziną/;
+Stanisława w 15 rocz. śmierci i Władysława Matysiaków.
CZWARTEK 01. 08. 2013

18.00 O wzrost wiary u młodzieży uczestniczącej w spotkaniach oazowych /int.
K. Ż. Róż. o. Pio/;
Za +Bożenę Chrzanowską w 1 rocz. śmierci, Helenę i Mariana Drożdżów
oraz Jana Lewandowskiego;
+cr. Miksów i Kielanów.
PIĄTEK 02. 08. 2013

18.00 …….
SOBOTA 03. 08. 2013

17.00 Ślub – Joanna Wolska i Adrian Koper.
NIEDZIELA 04. 08. 2013

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wacławy w 80 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członkiń KŻ Różańca ze Stanisławowa
Studzińskiego i Teodozjowa;
Za +Mariannę, Stanisława i Józefa Kuta;
+Radosława Piorunowskiego w 1 rocz. śmierci i Bolesława w 17 rocz. śm.;
+Józefę i Rocha Szymańskich;
+Waleriana, Anielę, Stanisławę i Leopolda Boneckich oraz Stanisławę Bąk;
+Kazimierę Klimczak w 2 rocz. śmierci i Mariana oraz cr. Klimczaków
i Kępów;
+Tadeusza w 16 rocz. śmierci, Stanisławę i Jana Tomczyków, Mariannę
i Stanisława Pasików oraz Stanisławę Bis.
12.00 Za Parafian.
18.00 Za +Stanisława Miksę /int. od syna Andrzeja z rodziną/.

