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

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

15 sierpnia 2014 r.
W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wdzięczni Bogu i Jego Matce,
przynieśliśmy do poświęcenia wiązanki kwiatów, zbóż, warzyw, w nadziei, że kiedyś, w
wieczności, Maryja przedstawi nas Bogu z naręczem dobrych uczynków, pięknego naszego
życia zgodnego z wyznawaną wiarą i przykazaniami.
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Mt 15,21-28

Wiara niewiasty kananejskiej
Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych
okolic, wołała: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona
przez złego ducha". Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do
Niego uczniowie i prosili: "Odpraw ją, bo krzyczy za nami". Lecz On odpowiedział:
"Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela". A ona przyszła, upadła
przed Nim i prosiła: "Panie, dopomóż mi". On jednak odparł: "Niedobrze jest zabrać chleb
dzieciom i rzucić psom". A ona rzekła: "Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn,
które spadają ze stołu ich panów". Wtedy Jezus jej odpowiedział: "O niewiasto, wielka jest
wiara twoja; niech ci się stanie, jak chcesz". Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.
Jezus uzdrawia córkę kobiety kananejskiej, mimo że nie należała ona do domu Izraela. My
także mamy okazywać miłość ludziom, nie pytając o to, skąd pochodzą, jakiego są stanu
lub jakie mają przekonania. Bo Chrystus narodził się, poniósł śmierć i zmartwychwstał dla
wszystkich ludzi, bez wyjątku.
/Cd. z nru 29 Informatora/
KOMPEDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
DZIAŁ DRUGI

Rozdział trzeci
"WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY"

Kościół: Lud Boży, Ciało Chrystusa,
świątynia Ducha Świętego
168. Kto należy do Kościoła katolickiego?
Do tej katolickiej jedności Ludu Bożego w różny sposób należą lub są do niej
przyporządkowani wszyscy ludzie. Do Kościoła katolickiego wcieleni są w pełni ci, którzy
mając Ducha Chrystusa, złączeni są więzami wyznania wiary, sakramentów, kościelnego
zwierzchnictwa oraz komunii. Ludzie ochrzczeni, którzy nie urzeczywistniają w pełni takiej
katolickiej jedności, trwają w jakiejś, choć niedoskonałej, wspólnocie z Kościołem
katolickim. 836-838
169. Jaki jest stosunek Kościoła katolickiego do narodu żydowskiego?
Kościół katolicki odkrywa swoją więź z narodem żydowskim w fakcie, że Bóg wybrał ten
naród przed wszystkimi innymi do przyjęcia Jego Słowa. To do narodu żydowskiego
"należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i
obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała" (Rz 9,45). W odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich wiara żydowska jest już
odpowiedzią na Objawienie Boże w Starym Przymierzu. 839-840
170. Jaka jest więź Kościoła katolickiego z religiami niechrześcijańskimi?
Jest przede wszystkim więzią pochodzenia i wspólnego celu rodzaju ludzkiego. Kościół
katolicki uznaje, że to wszystko, co znajduje się dobrego i prawdziwego w innych religiach
pochodzi od Boga, jest promieniowaniem Jego prawdy i może przygotować do przyjęcia
Ewangelii oraz skłonić do poszukiwania jedności rodzaju ludzkiego w Kościele Chrystusa.
841-845

OGŁOSZENIA
1. Bóg zapłać za złożone ofiary na tacę w niedzielę 10 sierpnia br. w wysokości 1020,21 zł.
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Konrad Kotynia, kaw. z par. tutejszej i Justyna Wach, panna z par. NMP Królowej Polski
w Tomaszowie Maz., zapowiedź II.
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach kanonicznych do zawarcia sakramentalnego związku
małżeńskiego przez w/w osoby zobowiązany jest powiadomić o tym proboszcza parafii.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI:

Ś.p. Karol Gierach i ś.p. Lech Głobiński - polecamy ich modlitwie wspólnoty parafialnej.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Przychodzi gość do lekarza:
- Panie doktorze, ugryzł mnie pies.
- A był wściekły?
- No, zadowolony to on nie był.

171. Co oznacza stwierdzenie: "Poza Kościołem nie ma zbawienia"?
Oznacza, że całe zbawienie pochodzi od Chrystusa-Głowy przez Kościół, który jest Jego
Ciałem. Nie mogą zostać zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedząc, że Kościół został
założony przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny do zbawienia, nie
chcieliby ani do niego wejść, ani w nim wytrwać. Ci natomiast, którzy bez własnej winy nie
znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szczerym sercem szukają jednak Boga, a Jego
wolę poznaną przez nakaz sumienia starają się pod wpływem łaski wypełniać w swoim
postępowaniu, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. 846-848
172. Dlaczego Kościół ma obowiązek głosić Ewangelię całemu światu?
Ponieważ Chrystus nakazał: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19). Ten mandat misyjny Pana ma
swoje ostateczne źródło w wiecznej miłości Boga, który posłał swego Syna i swego Ducha,
ponieważ "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1Tm
2,4). 849-851
173. W jaki sposób Kościół jest misyjny?
Prowadzony przez Ducha Świętego, Kościół trwa i na przestrzeni dziejów rozszerza
posłannictwo samego Chrystusa. Chrześcijanie winni przeto głosić Dobrą Nowinę
obwieszczoną przez Chrystusa, krocząc taką samą drogą, gotowi do poświęcenia siebie aż
do śmierci. 852-856
174. Dlaczego Kościół jest apostolski?
Kościół jest apostolski ze względu na swoje źródło, ponieważ został zbudowany na
"fundamencie Apostołów" (Ef 2,20); ze względu na nauczanie, które jest takie samo, co
nauczanie Apostołów; ze względu na swoją strukturę, ponieważ - aż do powrotu Chrystusa
- jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów dzięki tym, którzy są ich
następcami, biskupami, w jedności z następcą Piotra. 857; 869

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 18. 08. 2014

Wspomnienie św. Klary
18.00 O Boże błogosławieństwo i podziękowanie za wszelkie łaski dla Stanisława z okazji
65 rocznicy urodzin z prośbą o dalsze.
WTOREK 19. 08. 2014

18.00 Za + Bolesława Żelazek z okazji imienin (int. od żony).
ŚRODA 20. 08. 2014

Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za + Kazimierza Pasika oraz Helenę i Jana;
+ Bogdana Jędrychowicza (int. od rodziny Piotrowskich);
+ Janinę i Antoniego Skorupińskich, Mariannę i Stanisława Sawickich;
+ Władysława i Mariana Tworskich oraz Mariannę Wójciak;
+ Karolka Gieracha;
+ Stanisława Pasika (int. od syna Tadeusza z żoną).
CZWARTEK 21. 08. 2014

Wspomnienie św. Piusa X, papieża
18.00 Wolna intencja.
PIĄTEK 22. 08. 2014

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
18.00 Wolna intencja.
SOBOTA 23. 08. 2014

17.00 Ślub - Joanna Szymańska i Paweł Jastrzębski.
18.00 Za + Władysława Sekułę w m-c po śmierci.
NIEDZIELA 24. 08. 2014

9.00 Za +Weronikę, Władysława i Bolesława Musików oraz zm. c.r. Musików.
12.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii i Edwarda z okazji 40 roczn.
sakramentu małżeństwa oraz dla ich dzieci i wnuków.
18:00 Za +Annę Skoneczną (int. od wnuczki Iwony z rodziną).

175. Na czym polega misja Apostołów?
Słowo Apostoł znaczy posłany. Jezus jest Posłanym Ojca. Na początku swego posłania
przywołał do siebie spośród swoich uczniów Dwunastu i ustanowił ich Apostołami, czyniąc
ich wybranymi świadkami swego Zmartwychwstania i fundamentami swego Kościoła.
Polecił im kontynuować Jego własną misję: "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam"
(J 20,21) i obiecał, że pozostanie z nimi do skończenia świata. 858-861
176. Co to jest sukcesja apostolska?
Sukcesja apostolska jest przekazaniem, przez sakrament święceń, misji i władzy Apostołów
ich następcom, biskupom. Dzięki temu przekazaniu Kościół pozostaje w komunii wiary i
życia ze swoim początkiem. Jednocześnie w ciągu wieków, na rzecz rozszerzania się
Królestwa Chrystusa po całej ziemi, wprowadza różne formy apostolstwa. 861-865 /cdn./.

