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

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

Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. W
wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Pod
koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci
/23 września 1968 r/. Więcej informacji o tym niezwykłym świętym podczas
Eucharystii w każdy pierwszy czwartek miesiąca, na które serdecznie zapraszamy.
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Przypowieść o bogaczu i Łazarzu
Jezus powiedział do faryzeuszów: "Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w
purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak
okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu
bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie
zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i
Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij
Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie
cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a
ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że
nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać».
Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem
pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki». Lecz
Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają».
Tamten odrzekł: «Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to
się nawrócą». Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby
kto z umarłych powstał, nie uwierzą»".
Przypowieść ma dwóch bohaterów: tylko jeden z nich nosi imię, drugi jest
anonimowy. Pośród ludzi to zawsze ludzie bogaci, celebryci są powszechnie znani,
natomiast ubodzy pozostają bezimienni. Dlaczego więc w tej przypowieści jest
odwrotnie? Bóg zna po imieniu najskromniejszych i nie chce znać tych, którzy są
pyszni z jakiegokolwiek powodu. Do Mojżesza, który był najskromniejszym z
ówczesnych ludzi, Bóg mówił: „znam cię po imieniu”, a do zarozumiałych sług, którzy
uzdrawiali, egzorcyzmowali i ewangelizowali, lecz to wszystko czynili, by uczynić się
wielkimi, Pan powiedział: „nigdy was nie znałem!”.
Jezu Chryste, pomóż nam widzieć Ciebie w każdym z nas. Daj nam łaskę Ducha
Świętego, byśmy zrozumieli, dokąd zmierzamy i jak mamy postrzegać naszych
bliźnich.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam na Nabożeństwa Październikowe, każdego dnia /oprócz niedziel/, na
godz. 16.00. Szczególne zaproszenie kieruję do dzieci i młodzieży zwłaszcza
przygotowujących się do I Komunii św., Rocznicy i Sakr. Bierzmowania oraz
grających na instrumentach muzycznych. Każdego dnia będą losowane nagrody.
2. Przyjmuję na wspominki za drogich nam zmarłych. Wysokość ofiar tak jak
w zeszłym roku.
3. W najbliższy czwartek, tj. 3 października zapraszamy na godz. 16.00 czcicieli
i sympatyków o. Pio na Mszę św., a po niej dzieci, młodzież i dorosłych na Różaniec.
4. W piątek przeżywamy I piątek miesiąca. Do Sakramentu Pojednania zapraszamy
od godz. 15.00. Od godz. 15.00 będzie wystawiony w Najświętszym Sakramencie
do adoracji Pan Jezus.
5. W piątek / 4 paźdz. br./ po Różańcu zapraszam do Oratorium na spotkanie
należących do Dziecięcego i Młodzieżowego Koła Żywego Różańca i tych, którzy
chcą się jeszcze zapisać.
6. Dnia 12 października /sobota/ planowana jest pielgrzymka do Domaniewic na Zjazd
Kółek Różańcowych. Koszt 20 zł/os. Zapisy u P. Barbary Skonecznej,
tel. komórkowy – 518 37 29 18, tel. stacjonarny – 44 710 46 64.
Program pielgrzymki.
8.00 – wyjazd /w drodze przerwa na herbatę, kawę, wc/;
10.30 – Msza św. w kościele pw. św. Bartłomieja pod przewodnictwem
J.E. Bp. Andrzeja F. Dziuby, Biskupa Łowickiego; homilia J.E. Bp Józef
Zawitkowski;
11.30 – Przejście do Sanktuarium Matki Bożej /w trakcie modlitwa różańcowa/;
12.00 – Anioł Pański;
12.15 – Konferencja;
12.45 – Nawiedzenie obrazu Matki Bożej, gorący posiłek.
13.30 – Wyjazd do Nieborowa.
14.00 – Zwiedzanie barokowego pałacu i ogrodu;
16.00 – Wyjazd do Czerniewic;
17.30 – Powrót.
7. Ofiary, które złożymy za tydzień do puszki przeznaczone są na pomoc dla Syrii.

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁY:

Śp. Józefa Cabała i śp. Stefania Jasnowska – pokój ich duszom.
UŚMIECHNIJ SIĘ

- Śniła mi się twoja żona.
- Poważnie? A co mówiła?
- Nic. Milczała.
- To nie była moja żona.

KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
DZIAŁ DRUGI

Rozdział pierwszy
WIERZĘ W BOGA OJCA

/cd/ Symbole wiary
64. Jaki rodzaj więzi istnieje między rzeczami stworzonymi?
Między stworzeniami istnieje, chciana przez Boga, współzależność i hierarchia.
Jednocześnie istnieje między nimi jedność i solidarność, ponieważ wszystkie stworzenia
mają tego samego Stwórcę, są przez Niego kochane i skierowane ku Jego chwale.
Poszanowanie praw wpisanych w stworzenie i związków wynikających z natury rzeczy jest
zasadą mądrości i podstawą moralności. 342; 354
65. Jaki jest związek między dziełem stworzenia i dziełem Odkupienia?
Dzieło stworzenia osiąga swój szczyt w jeszcze większym dziele Odkupienia. Daje ono
początek nowemu stworzeniu w Chrystusie, w którym wszystko odnajduje swój
najpełniejszy sens i wypełnienie. 345-349

Człowiek
66. W jakim sensie człowiek został stworzony na "obraz Boży"?
Człowiek został stworzony na obraz Boży w tym sensie, że jest zdolny do poznania i
pokochania, w sposób wolny, swego Stworzyciela. Jest on na ziemi jedynym stworzeniem,
którego Bóg chciał ze względu na niego samego i tylko on jest wezwany do uczestniczenia
w życiu Bożym przez poznanie i miłość. Ponieważ został stworzony na obraz Boży,
posiada godność osoby: nie jest czymś, ale kimś, zdolny poznawać siebie, w sposób
dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z Bogiem i z innymi osobami. 355-358
/cd. str.4/
INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 23. 09. 2013

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny /święto parafialne/
12.00 Za Parafian /suma-procesja/.
18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg./.
WTOREK 24. 09. 2013

18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg./.
ŚRODA 25. 09. 2013

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alicji i Wojciecha z racji 20 rocz. ślubu.
Za +Zygmunta w 30 rocz. śmierci i Jadwigę Jabłońskich;
+Michalinę i Jana Matyjaszczyków, cr. Matyjaszczyków, Sputowskich
i Haraśnych;
+Wiesławę Gierach /greg/;
+Genowefę Michałowską /int. od córki Elżbiety z mężem i dziećmi/.
CZWARTEK 26. 09. 2013

18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg./.
PIĄTEK 27. 09. 2013

18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg./.
SOBOTA 28. 09. 2013

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Tomasza Derenia w 18 rocz. urodzin.
Za +Wiesławę Gierach /greg/.
NIEDZIELA 29. 09. 2013

9.00 Za +Kazimierza i Helenę Stępniaków, Tadeusza Szymczaka, cr. Stępniaków
i Jeziorskich;
+Wiesławę Gierach /greg./.
12.00 Za Parafian.
18.00 Za +Józefę i Michała Rybaków.
67. Dla jakiego celu Bóg stworzył człowieka?
Bóg wszystko stworzył dla człowieka, ale on został stworzony, aby służyć Bogu, poznać i
kochać Go oraz, by ofiarować Mu całe stworzenie jako wyraz wdzięczności na tym świecie,
i by być podniesionym do życia z Bogiem w niebie. Tajemnica człowieka wyjaśnia się
prawdziwie jedynie w tajemnicy Słowa Wcielonego. Jest on przeznaczony do odtwarzania
obrazu Syna Bożego, który stał się człowiekiem - obrazem "Boga niewidzialnego" (Kol
1,15). 358-359; 381
68. Dlaczego rodzaj ludzki stanowi jedność?
Dzięki wspólnemu początkowi w Bogu wszyscy ludzie tworzą jedność rodzaju ludzkiego.
Bóg bowiem "z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki" (Dz 17,26). Wszyscy też
ludzie mają jedynego Zbawiciela i wszyscy są wezwani do udziału w wiecznej
szczęśliwości z Bogiem. 360-361
69. Jak dusza i ciało tworzą w człowieku jedność?
Osoba ludzka jest równocześnie istotą cielesną i duchową. Duch i materia tworzą w
człowieku jedną naturę. Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że dzięki duszy duchowej
ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim, i uczestniczy w godności "obrazu
Bożego". 362-365; 382 /cdn./

