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23 września minęla 45 rocz. śmierci o. Pio – patrona naszej nowej świątyni. Z tej to
okazji w naszej Parafii odbyła się uroczysta Suma Odpustowa, której przewodniczył
Dziekan dekanatu lubocheńskiego Ks. kan. Tomasz Bojanowski oraz procesja.
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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.

W procesji nie może zabraknąć relikwii o. Pio. Na zdj. Proboszcz naszej Parafii Ks.
kan. K. Osiński podaje relikwiarz P. Teresie.

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. Ofiary, które złożymy za tydzień do puszki przeznaczone są na pomoc dla Syrii.
7. 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.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Kiedyś do rabina przyszedł młody żyd i mówi:
- Rabbi, ja jestem ateista.
- No dobrze - rzekł rabin - a Torę ty przeczytałeś?
- A po co mnie czytać Torę, jak ja jestem ateista?
- A o Mojżeszu, prorokach i Dawidzie to ty coś wiesz?
- Nie rabbi, przecież ja jestem ateista...
- A Dziesięć przykazań ty znasz?
- Oj rabbi, nie znam tego wszystkiego, po co mi to, przecież ja jestem ateista...
- To jak ty nie czytałeś Tory, jak ty nie wiesz nic o Mojżeszu, prorokach i Dawidzie, jak ty
nie znasz tego wszystkiego, to ty jesteś zwyczajny nieuk, a nie ateista!

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 30. 09. 2013

18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg. ostatnia/.
WTOREK 01. 10. 2013

16.00 Za +Jacka Sygitowicza w 1 rocz. śmierci.
ŚRODA 02. 10. 2013

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Przez wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus o Boże błogosławieństwo
dla członkiń K. Ż. Róż. z Czerniewic i ich rodzin;
Z podziękowaniem za 75 lat życia i z prośbą o dalsze błogosławieństwo
dla Marianny;
Za +Edwarda, Ignacego i Franciszkę Kowalczyk oraz Jadwigę Domagała;
+Genowefę Michałowską oraz cr. Wojciechowskich i Broniarków /int. od
siostry Janiny z rodziną/;
+Rafała Ziółkowskiego, Michalinę Ołóbek i Elżbietę Sor;
+Jana Wolskiego.
CZWARTEK 03. 10. 2013

16.00 Czcicieli o. Pio. O pokój w Syrii /int. K. Ż. Różańca o. Pio/
PIĄTEK 04. 10. 2013

16.00 Za +Zofię, Stanisława i Mariannę Gierach oraz cr. Gradów i Gierachów.
SOBOTA 05. 10. 2013

16.00 Za +Sławomira Szuwart /int. od siostry Ewy z mężem/.
NIEDZIELA 06. 10. 2013

9.00 Za +Mariannę, Józefa i Mariana Wójciaków, rodziców Włodarczyków
i Władysława;
+Stanisława w 16 rocz. śmierci, Józefa, Antoninę, Łucję, Krystynę
i Annę Kocik;
+Franciszkę Włodarczyk w 1 rocz. śmierci;
+Helenę, Stanisława, Zygmunta, Piotra i dziadków Bernaciaków
oraz Skonecznych;
+Stanisława i Mariusza oraz cr. Gierachów;
+Stanisławę Skoneczną /int. od córki Janki z rodziną/;
+dziadków Kaczmarków i Zofię Borysowską;
+Michała i Stanisławę Bogusławskich, Janinę Duczek, cr. Duczków
oraz Jana Więckowskiego;
+Genowefę Sikora /int. od córki z rodziną/;
+Lucjana Tworskiego w 23 rocz. śmierci, Józefa w 2 rocz. śm., Michalinę
i Zbigniewa Wojtysiów oraz Jerzego Gierańczyka;
+Czesława Dąbrowskiego;
+Stanisławę Filipczak w 1 rocz. śmierci, Tadeusza Grzegorczyka
w 22 rocz. śm., Franciszka Chojnackiego w 21 rocz. śm.;
+cr. Staruchów, Fornalczyków, Szydłowskich i Sochów;
+Józefę Cabała /int. od syna z rodziną/;
+Edwarda, Genowefę, Wacława, Halinę i Stanisława Błazińskich.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Anny Piotrowskiej z racji 18 rocz. urodzin.
16.00 Za +Rozalię, Józefa i Cezarego Szymańskich, dziadków Szymańskich
i Lewandowskich.

