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

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

Odpust Parafialny. Mszy św. i procesji przewodniczy Ks. Kanonik Krzysztof Osiński.
Pomaga Ks. Prałat dr Grzegorz Kozicki /drugi z lewej/ - otwarty, przemiły Proboszcz
parafii Babice. Święto naszej Patronki św. Małgorzaty było słoneczne, wesołe i kolorowe.
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Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
"Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien
człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy
znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją".
"Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej
ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre
zebrali w naczynia, a złe odrzucili.
Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i
wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to
wszystko?" Odpowiedzieli Mu: "Tak jest". A On rzekł do nich: "Dlatego każdy uczony w
Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który
ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare".

Co jest naprawdę ważne w życiu człowieka? Co jest tą najpiękniejszą perłą, dla której
warto poświęcić wszystko, co człowiek posiada? Nieuleczalnie chory powie, że
najważniejsze jest zdrowie. Ktoś inny - że pieniądze albo kariera zawodowa. Dla Salomona,
o którym jest mowa w pierwszym czytaniu, najistotniejsze było posiadanie takiej mądrości,
ażeby każde jego działanie było dobre.
Aby postępować tak, jak tego pragnął król Salomon, potrzebna jest łaska, której Bóg
hojnie udziela, gdy ktoś Go o nią prosi. Bóg bowiem nigdy nie odmawia człowiekowi
swojej pomocy.
Wybieraj więc i ty wyłącznie to, co dobre. Poszczególne wybory w twoim życiu, te
między dobrem a złem, sprowadzają się ostatecznie do tego, czy wybierzesz Boga. I w
rezultacie tylko ten jeden wybór decyduje o tym, jakie jest twoje życie doczesne i jakie
będzie to wieczne.

Przed Eucharystią był też miły moment: Parafianie złożyli Ks. Krzysztofowi życzenia
imieninowe.

OGŁOSZENIA
1. Przypominamy, że 9 sierpnia br.gościć będziemy pielgrzymów na Jasną Górę.
Po Mszy św., w Kościele ok. godz. 8.00, Parafia wspólnie z Gminą organizuje
poczęstunek dla pielgrzymów w parku. Prosimy o wsparcie finansowe tej inicjatywy
mieszkańców: Czerniewic, Czerniewic Parcela I i II, Józefowa, Dzielnicy
i Studzianki wieś.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Władysław Sekuła – pokój jego duszy.
UŚMIECHNIJ SIĘ

W przedziale jedzie dwóch rabinów i jeden żyd.
Po kilku godzinach podróży żyd się odzywa:
- Miałem nadzieję, że będę świadkiem rozmowy dwóch wybitnych umysłów, a tu cisza!
Rabin z politowaniem odpowiada:
- Ja wiem wszystko, on wie wszystko, to o czym my mamy rozmawiać?

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 28. 07. 2014

18.00 Za +Jacka Sygitowicza i Czesława Sygitowicza.
WTOREK 29. 07. 2014

Wspomnienie św. Marty
18.00 Int. wolna
ŚRODA 30. 07. 2014

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Bogdana Jędrychowicza (int. od zięcia Sławomira z rodziną);
+Władysława Króla (int. od KŻR z Dąbrówki);
+Grzegorza Kaczmarczyka (int. od bratowej Teresy i chrześniaka Marcina);
+Stanisława w 15 r. śm., Elżbietę, Jana Żegnałków i ich dzieci oraz Józefę,
Franciszka Nowocinów i ich dzieci.
CZWARTEK 31. 07. 2014

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana
18.00 Int. wolna
PIĄTEK 01. 08. 2014

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
18.00 Int. wolna
SOBOTA 02. 08. 2014

18.00 Int. wolna
NIEDZIELA 03. 08. 2014

9.00 Za +Józefę Kowalczyk (int. od siostry Jadwigi z rodziną);
+Edwarda Kowalczyka w 11 r. śm. oraz Jadwigę Domagała;
+Annę Skoneczną (int. od mieszkańców Nowin);
+Antoninę i Aleksandra Bednarków oraz Kazimierza Skonecznego;
+Władysława Jóźwika w 7 r. śm., rodziców Matyjaszczyków, dziadków
Krzysztofików oraz Mariannę Tulin i Zofię Wojciechowską;
+Grzegorza Kaczmarczyka (int. od Witolda z żoną);
+Tadeusza w 17 r. śm., Stanisławę i Jana Tomczyków, Mariannę i Stanisława
Pasików oraz Stanisławę Bis;
+Kazimierza Klimczaka w 3 r. śm. i Mariana Klimczaka, Antoninę i Józefa
Kępów oraz Józefa i Janinę Kępów.
12.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Dawida Gieracha z okazji 18 roczn.
urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Joanny Szymańskiej
z okazji 18 roczn. urodzin.
18.00 Za +Jana, Mariana i Andrzeja Miniaków.

