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

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

Okres przedświąteczny to czas spotkań opłatkowych w zakładach pracy. W piątek
odbyło się spotkanie władz Gminy Czerniewice i Powiatu Tomaszowskiego
z przedstawicielami Kół Gospodyń, Sołtysami wsi, Strażakami, Kołem Emerytów,
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Jackiem oraz z innymi przedstawicielami lokalnych organizacji. Było bardzo miło.
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Mt 1, 18-24

Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi,
potomkowi Dawida
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z
Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański
ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi
Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".
Stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka:
"Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy
«Bóg z nami»".
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją
Małżonkę do siebie.
Józef nie rozumie, dlaczego Maryja jest brzemienna. Józef Ją szanuje i postanawia
cicho odejść. Wtedy Bóg wkracza przez anioła i mówi mu: „Nie bój się wziąć Maryi,
małżonki twojej". Józef posłuchał anioła, przyjął Maryję, został prawnym ojcem
Jezusa i opiekunem Maryi.
Dobrze jest brać Maryję do siebie. Zwłaszcza jak się czegoś boimy. Znany jest
przykład historii figury Matki Boskiej, zwanej Piękną Panią, w kościele mariackim w
Gdańsku.
Podanie głosi, że wyrzeźbił ją człowiek skazany niewinnie na śmierć. Zapytany o
ostatnią wolę skazany poprosił o kawałek drewna i o narzędzia do rzeźbienia. Sędzia
przychylił się do jego prośby. Skazaniec pomodlił się i zabrał się do dzieła. Wyrzeźbił
piękną figurę Maryi, tak, że sędziowie zdumieli się. Poszli na naradę i orzekli, że tak
pięknej figury nie mógłby wyrzeźbić zbrodniarz. I darowali mu karę śmierci.
To już ostatnie dni Adwentu. Maryja jest już w drodze do Betlejem i chce urodzić
Jezusa także dla mnie. Czy można odmówić takiej Matce?
Maryjo, weź mnie ze sobą, zaprowadź do Jezusa, zaprowadź do spowiedzi, bym o
niej nie zapomniał(a) w dniach przedświątecznej krzątaniny, zakupów i sprzątania.

W ŚWIĘTA NARODZENIA PAŃSKIEGO NIECH RADOŚĆ I POKÓJ WYPEŁNIAJĄ
WASZE SERCA, BY MÓGŁ W NICH NA NOWO NARODZIĆ SIĘ NASZ PAN I ZBAWICIEL.

Wszystkim Czytelnikom Informatora życzenia składa
Redakcja

OGŁOSZENIA
1. Zachęcam do nabywania poświęconego sianka na stół wigilijny.
2. We wtorek będziemy przeżywać Wigilię Bożego Narodzenia. Zachęcam do
zachowania tradycyjnego postu. Rozpocznijmy tę uroczystość od odczytania Ew. wg
św. Łukasza 2,1-14 i odmówienia „Ojcze nasz”. Byłoby również dobrze gdybyśmy
wspólnie pośpiewali kolędy.
3. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych na Pasterkę. Proponuję przyjść na
g. 23.30 gdyż o tej godzinie rozpoczniemy wspólny śpiew kolęd. Eucharystia
rozpocznie się o g. 24.00 wniesieniem dzieciątka Jezus do żłóbka. Na jej zakończenie
chciałbym, abyśmy podzielili się wspólnie opłatkiem.
4. W I Dzień Świąt /środa/ Msze św. o g. 9.00 i 12.00, w II Dzień Świąt /czwartek/
również o godz. 9.00 i 12.00. Nie będzie Mszy św. wieczorem.
5. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane przez
Paraf. Zespół „Caritas”, które odbędzie się 05 stycznia 2014 roku /niedziela/
od godz. 16.00. Zapisy u Pań:
Barbary Skonecznej – tel. komórkowy 518372918
Wiesławy Sygitowicz – tel. komórkowy 663319627
Osobom z dalszych miejscowości zapewniamy dowóz.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Burza na morzu. Ksiądz do kapitana:
- Czy toniemy?
- Dopóki marynarze klną, nie jest tak źle.
Za chwilę ksiądz znów pyta:
- Czy marynarze klną jeszcze?
- Tak!
- Bogu niech będą dzięki!
KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
DZIAŁ DRUGI

Rozdział drugi
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA,
SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO

120. Jak wyraziło się podczas Ostatniej Wieczerzy ofiarowanie Jezusa?
Podczas Ostatniej Wieczerzy, spożywanej z Apostołami, w przeddzień swej męki, Jezus
uprzedził dobrowolne ofiarowanie swego życia: "To jest Ciało moje, które za was będzie
wydane" (Łk 22,19), "To jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na
odpuszczenie grzechów" (Mt 26,28). Ustanowił w owej chwili Eucharystię, która będzie
"pamiątką" (1Kor 11,25) Jego ofiary, a swoich Apostołów jako kapłanów Nowego
Przymierza. 610-611; 621
121. Co wydarzyło się podczas agonii w Getsemani?
Mimo przerażenia, które śmierć wywołuje w całkowicie świętej ludzkiej naturze Tego,
który jest "Dawcą życia" (Dz 3,15), Jezus zgadza się w swojej ludzkiej woli, by wypełniła
się wola Ojca: aby nas zbawić, zgadza się ponieść nasze grzechy w swoim ciele, "stawszy
się posłusznym aż do śmierci" (Flp 2,8). 612

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 23. 12. 2013

………
WTOREK 24. 12. 2013
WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO

24.00 Pasterka za Parafian.
ŚRODA 25. 12. 2013
NARODZENIE PAŃSKIE

9.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Katarzynę w 33 rocz. śmierci, Jana w 31 rocz. śmierci, Franciszkę
w 23 rocz. śmierci Cyniaków oraz Walerię i Jana Grzelków.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i Jana z racji 40 rocz. ślubu.
CZWARTEK 26. 12. 2013
ŚW. SZCZEPANA – PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

9.00 Za +Arkadiusza Sabiniaka oraz Juliannę i Jana Marczyńskich;
+Mariannę, Andrzeja i cr. Klimczaków oraz dziadków Cukrów
i Klimczaków.
12.00 O Boże błogosławieństwo na dalsze dorosłe życie i opiekę Matki Bożej
dla Ewy z racji 18 rocz. urodzin i imienin.
PIĄTEK 27. 12. 2013

9.00 ………
SOBOTA 28. 12. 2013

9.00 ………
NIEDZIELA 29. 12. 2013
ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

9.00 Za +Józefa Szymczaka.
12.00 Za Parafian.
16.00 Za +Mariannę, Franciszka, Leona i Zdzisława Plicha.

122. Jakie są skutki ofiary Chrystusa na krzyżu?
Jezus dobrowolnie ofiarował swe życie w ekspiacyjnej ofierze, to jest przez swoje pełne
posłuszeństwo aż do śmierci zadośćuczynił Ojcu za nasze grzechy. Ta miłość aż do końca
(por. J 13,1) Syna Bożego dokonuje pojednania z Bogiem całej ludzkości. Ofiara paschalna
Chrystusa wypełnia odkupienie ludzi w sposób jedyny, doskonały i ostateczny, przywraca
komunię z Bogiem. 613-617; 622-623
123. Dlaczego Jezus wzywa swoich uczniów do wzięcia swego krzyża?
Powołując swoich uczniów do "wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go" (por. Mt
16,24), Jezus chce włączyć do swojej ofiary odkupieńczej tych, którzy pierwsi z niej
korzystają. 618
124. W jakim stanie było ciało Jezusa, gdy było w grobie?
Jezus doświadczył prawdziwej śmierci i prawdziwego złożenia do grobu. Moc Boża
zachowała Jego ciało przed zniszczeniem. 624-630 /cdn./.

