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97-216 Czerniewice
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www.diecezja.lowicz.pl

Wieczór wigilijny, który poprzedza kolejną rocznicę przyjścia na świat naszego
Zbawiciela – Jezusa Chrystusa jest wieczorem wyjątkowym, długo wyczekiwanym
zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Każdy z nas spędza go w gronie najdroższych
mu osób. Punktem kulminacyjnym całego wieczoru jest Pasterka. Uroczysta Msza Św.
upamiętniająca oczekiwanie i żarliwą modlitwę pasterzy dążących do Betlejem.
Sprawowana jest zwykle o północy. W naszej świątyni rozpoczyna się od wniesienia
Dzieciątka Jezus do żłóbka.
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EWANGELIA NA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

Mt 2, 13-15. 19-23

Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań,
weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod
będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić". On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego
Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić
słowo, które Pan powiedział przez proroka: "Z Egiptu wezwałem Syna mego".
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł:
"Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy
czyhali na życie Dziecięcia". On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do
ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego,
Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei.
Przybył do miasta, zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo
Proroków: "Nazwany będzie Nazarejczykiem".
Dzisiejsza scena ewangeliczna ukazuje nam zasadnicze warunki dobrobytu i
szczęścia dla każdej ludzkiej rodziny. Podstawą jest zwracanie uwagi i liczenie się z
wolą Bożą, wprowadzenia bożej atmosfery w ognisko rodzinne. Ona nie jest trudna do
zdobycia. Ją trzeba spokojnie i wytrwale odkrywać. A zdobywa się ją przez wzajemne
zrozumienie, przez życzliwość i serdeczność w stosunku do wszystkich członków
rodziny. Jeśli rodzinie nazaretańskiej było ze sobą dobrze, to właśnie dlatego, że
wzajemnie się rozumieli, byli dla siebie nie tylko życzliwi, ale całkowicie sobie oddani.
W tę tematycznie rodzinną niedzielę prośmy Boga byśmy się w naszych
chrześcijańskich rodzinach dobrze rozumieli, byśmy byli dla siebie łagodni i ustępliwi,
serdeczni i życzliwi. By nic nas w rodzinie nie dzieliło, a wszystko łączyło. Byśmy nie
pozwolili sobie odebrać tego dobra i szczęścia, któremu na imię chrześcijańska, boża i
kochająca się rodzina.

W tegorocznej Mszy Pasterskiej uczestniczy Ks. Zbyszek – Ojciec Duchowny
Seminarium Duchownego w Łowiczu

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam wiernych na Mszę św. kończącą 2013 rok we wtorek na godz. 16.00.
Podsumuję na niej wydarzenia duszpasterskie, inwestycje i podam statystykę.
2. 01. 01 2014 roku /środa/ przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00, 12.00 i 16.00 /nowenna/.
3. W czwartek zapraszam czcicieli i sympatyków o. Pio na Mszę św. o godz. 16.00.
4. W piątek /03. 01. 2014 r./ przeżywamy I piątek miesiąca. Dlatego do Sakramentu
Pojednania zapraszam od godz. 15.00 i na Mszę św. o godz. 16.00. Po Eucharystii
spotkanie Kół Żywego Różańca Dziecięcego i Młodzieżowego.
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.
6. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzę mieszkańców:
30 XII pon. – Gaj;
03 I pt. – Dzielnica;
04 I sob. – Małe Czerniewice za stacją CPN.
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00.
Ofiary, które z tej okazji złożymy będą przeznaczone na kostkę na alejki na
cmentarzu i inne inwestycje parafialne.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami przebrał się za
starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!

Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych".

- Szczęśliwego Nowego Roku!
- Zwariowałeś, w lutym?
- To już luty? O, rany! jeszcze nigdy nie wracałem tak późno z sylwestra…

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 30. 12. 2013

9.00 Za +Kazimierę w 5 rocz. śmierci, Mariannę, Kazimierza i Jerzego Kobyłeckich
oraz cr. Tworskich, Dariusza Głowackiego i Zofię Pałyska.

WTOREK 31. 12. 2013

16.00 O Boże błogosławieństwo dla Sylwestra i Zofii oraz ich dzieci, wnuków
i prawnuczki.
ŚRODA 01. 01. 2014
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

9.00 Za +Michała i Stanisławę Bogusławskich, Janinę i cr. Duczek oraz Jana
Więckowskiego.
12.00 Za Parafian.
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Mieczysława Sowika;
+Tomasza Walasa /int. popogrzebowa/;
+Stanisławę, Antoninę, Szczepana i cr. Filipczaków;
+Genowefę w 4 rocz. śmierci, Stefana i Czesława Staruch oraz Teresę
Szymańską i Jana Szczur;
+Janinę w 15 rocz. śmierci, Jana i Władysława Wojciechowskich oraz
Mariannę, Zdzisława i Henryka Niedźwieckich.
CZWARTEK 02. 01. 2014

16.00 Czcicieli o. Pio. W podziękowaniu za łaski minionego roku /int. KŻR o. Pio/;
Za +Barbarę Włodarczyk w 7 rocz. śmierci.
PIĄTEK 03. 01. 2014

16.00 ………
SOBOTA 04. 01. 2014

15.00 Ślub – Iwona Szczur i Michał Miniatorski.
NIEDZIELA 05. 01. 2014

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa z racji 70 rocz. urodzin.
Za +Jana i Tadeusza Lipskich, Zofię i Stefana Męcinów oraz Cecylię
Jędrychowicz;
+Franciszka, Stefanię, Stanisława, Bolesława i Annę Haraśnych oraz
Zygmunta Tomczyka i cr. Tomczyków;
+Stanisławę i Kazimierza Szymańskich;
+Józefa Gieracha /int. od chrzestnicy Barbary z rodziną/;
+Mieczysława w 34 rocz. śmierci, Piotra i Bogdana Żyłków oraz
cr. Szymańskich i Woźniaków;
+Janinę i Franciszka Krasuckich, ich rodziców oraz Tadeusza Krasuckiego;
+rodziców Raczkowskich i dziadków;
+Genowefę i Józefa Cabałów oraz Mieczysława Bernaciaka;
+Tomasza Walasa /int. od koleżanek i kolegów ze Stanisławowa Studz./;
+Annę Kowalczyk /int. od chrzestnicy z rodziną/;
+Władysławę Dąbrowską w 14 rocz. śmierci oraz cr. Dąbrowskich
i Starońskich;
+Lucjannę Rybak /int. od Krystyny z rodziną/;
+Mariannę i Stanisława Sawickich oraz Janinę i Antoniego Skorupińskich.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Przemysława Marzyjanka z racji 18 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Julci z racji 1 rocz. urodzin.
16.00 Za +Władysława, Annę i Stanisława Pasików.

