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

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

13 – 09 – 2014 r. /sobota/.
Jesteśmy na Jasnej Górze w Częstochowie. W programie Msza św. w Kaplicy Cudownego
Obrazu, Droga Krzyżowa i obiad. Na zdjęciach pielgrzymi wraz z Ks. Adamem modlą się
przy stacjach Drogi Krzyżowej
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Krzyż narzędziem zbawienia
Jezus powiedział do Nikodema: "Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba
zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna
na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony".
Wiara w Jezusa to wiara w Jego krzyż, w jego moc zbawczą, w chwałę i wywyższenie
Zbawiciela. Trzeba nam stale wpatrywać się w Chrystusa. Człowiek, który wpatruje się
w Ukrzyżowanego czerpie z Niego moc do wierności wartościom moralnym i do znoszenia
własnych cierpień. Dziś powinniśmy umieścić krzyż Jezusa przede wszystkim w swoim
sercu tak, aby był dla nas wewnętrznym światłem i umacniał nas w wierze, że nasza
codzienna droga krzyżowa ma zbawczy, Boży sens i prowadzi do chwały
zmartwychwstania. Święto Podwyższenia Krzyża Chrystusa niech nam pomoże zrozumieć,
że krzyż jest drogą do pełni życia w Bogu.

Pojechaliśmy również do św. Barbary, by napić się wody źródlanej o cudownych,
uzdrawiających właściwościach /na zdjęciu panie napełniają wodą butelki/, nawiedziliśmy
także sanktuarium o. Pio na Przeprośnej Górce /zdj. poniżej/ oraz sanktuarium Matki Bożej
Gidelskiej Uzdrowienie Chorych w Gidlach.

OGŁOSZENIA
1. W ramach przygotowań do odpustu parafialnego 23 września br. we wspomnienie
liturgiczne św. o. Pio w dniach od 14-go do 22-go po Mszy św. wieczornej odmawiać
będziemy nowennę do o. Pio. Suma odpustowa odprawiona zostanie 23-go września,
/wtorek/ o godzinie 12:00 przez ks. bpa Rafała Markowskiego z Archidiecezji
Warszawskiej. Zachęcamy wszystkich do działu w uroczystości odpustowej
i skorzystania z duchowego bogactwa odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
2. Zapraszamy Druhów z OSP oraz Panie w strojach regionalnych i dziewczęta do udziału
w procesji i sypania kwiatów.
3. W sobotę, 20-go września br. o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie ministrantów
młodszych, a o godz. 11:00 spotkanie ministrantów starszych.
4. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wys. 1451,97 zł. oraz do
puszek na pomoc prześladowanym chrześcijanom na Bliskim Wschodzie w wysokości
469,00 zł. Bóg zapłać!
UŚMIECHNIJ SIĘ

Wieczorem żona pyta męża:
- Wziąłeś prysznic?
- No tak! Ile razy coś zginie, zawsze jest na mnie!
Św. Stanisław Kostka
Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu Był synem Jana,
kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich. Pierwsze nauki Stanisław pobierał
w domu rodzinnym. W wieku 14 lat został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Pod
koniec trzeciego roku studiów należał do najlepszych uczniów. Wolny czas Stanisław
spędzał na lekturze i modlitwie. W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Według własnej
relacji, był pewien śmierci, a nie mógł otrzymać Komunii świętej, gdyż właściciel domu nie
chciał wpuścić kapłana katolickiego. Wówczas sama św. Barbara, patronka dobrej śmierci,
do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój i przyniosła
mu Wiatyk. W tej samej chorobie zjawiła mu się Najświętsza Maryja Panna
z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce. Od Niej też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał
polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. 28 października 1567 r. Stanisław
został przyjęty do nowicjatu, który znajdował się przy kościele św. Andrzeja w Rzymie.
Było z nim wtedy około 40 nowicjuszów, w tym czterech Polaków. W lutym 1568 r.
Stanisław przeniósł się do domu św. Andrzeja na Kwirynale, w którym pozostał do śmierci.
Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie.
W pierwszych miesiącach 1568 r. Stanisław złożył śluby zakonne. Miał wtedy zaledwie
18 lat. 10 sierpnia poczuł się źle. Męczyła go gorączka, mdłości, z ust popłynęła krew.
Kiedy ktoś zbliżył się do niego, by zapytać, czy czegoś nie potrzebuje, odparł, że widzi
Matkę Bożą z orszakiem świętych dziewic, które po niego przychodzą. Po północy
15 sierpnia 1568 r. przeszedł do wieczności.
Jego kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. Uroczystej kanonizacji dokonał Benedykt
XIV 31 grudnia 1726 r. Jan XXIII uznał św. Stanisława szczególnym patronem młodzieży
polskiej.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 15. 09. 2014

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
18:00 - Za + Stanisławę w 30 roczn. śm. i Władysława Królów oraz Krzysztofa Cabałę.
WTOREK 16. 09. 2014

Wspomnienie św. męczenników Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa
18:00 - Za + Stanisława Kępę (int. od wnuczków z rodzinami).
ŚRODA 17. 09. 2014

18:00 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O łaskę zdrowia dla Ks. Artura.
Za + Jana Golenia w 16 roczn. śm. i zm. rodziców;
+ Edwarda Szymańskiego;
+ Józefę Cabała w 1 roczn. śm. (int. od syna Zdzisława z rodz.);
+ Lecha Głobińskiego (int. od rodz. Żerków);
+ Krzysztofa i Józefa Gromek oraz Antoniego Pakosza.
CZWARTEK 18. 09. 2014

Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski
18:00 - O dary Ducha Świętego dla synów.
PIĄTEK 19. 09. 2014

18:00 - wolna intencja.
SOBOTA 20. 09. 2014

Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegona, prezb. i towarzyszy
17:00 - Ślub: Agata Kaczmarczyk i Damian Siewierski.
18:00 - wolna intencja.
NIEDZIELA 21. 09. 2014

9:00 - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Magdaleny i Szymona
Pacochów w 1 roczn. sakramentu małżeństwa.
Za + Helenę i Franciszka Stępniaków, zm. z c.r. Stępniaków i Jeziorskich
oraz Tadeusza Szymczaka;
+Helenę, Władysława i Stanisława Olczaków oraz zm. c.r. Olczaków,
Kolbusów i Bernatów;
+ Mariannę i Józefa Wójciaków oraz Mariana;
+ Tadeusza Kąckiego w 10 roczn. śm. oraz zm. c.r. Kąckich i Kwiatkowskich;
+ Czesława Jańskiego w 5 roczn. śm.;
+ Marię i Mariana Gierach oraz zm. c.r. Gierachów;
+ Lecha Głobińskiego (int. od Anety z rodz.);
+ Stanisława Kępę (int. od uczestników pogrzebu);
+ Stanisława Sawickiego (int. od siostry Teresy z rodz.);
+ Sławomira i Kazimierza Jacaków, zm. c.r. Jacaków, Koprzaków
i Włodarczyków;
+ Stefanię w 1 roczn. śm. i Jana Jasnowskich;
+Stanisławę i Stefana Sadowskich oraz Józefę i Andrzeja Woźniaków;
12:00 - O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Agnieszki i Marka oraz
ich synów z okazji 15 roczn. zawarcia sakramentu małżeństwa.
18:00 - Za + Cecylię Kaczmarek-Pietrzak oraz Zofię i Kazimierza Kaczmarków.

