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23 września 2014 r.
W parafii święto – czcimy patrona naszego kościoła św. o. Pio. Mszy św. przewodniczy
gość specjalny – o. Radosław /paulin/. W świątyni zebrali się parafianie, władze
Gminy, dzieci i młodzież szkolna z wychowawcami, pięknie ubrany orszak procesyjny
oraz kapłani naszego dekanatu. Było bardzo uroczyście.
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Nawrócenie prowadzi do zbawienia
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Co myślicie? Pewien człowiek miał
dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy».
Ten odpowiedział: «Idę, panie», lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo
powiedział. Ten odparł: «Nie chcę». Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych
dwóch spełnił wolę ojca?" Mówią Mu: "Ten drugi."
Wtedy Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą
przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy
patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć".
Jakże „bliskie” są nam zachowania obu synów z ewangelicznej przypowieści. Jeden
najpierw mówi „tak”, a potem nie idzie do pracy w winnicy. Drugi mówi „nie”, a potem
idzie. Dwa przykłady niezgodności mowy i czynu. Mowa i czyn to dwa proste pojęcia,
które jednak znaczą bardzo wiele w naszej ludzkiej rzeczywistości. Ci, którzy dużo mówią,
często robią niewiele, obiecują i nie dotrzymują słowa. Jednakże jest wielu takich, na
których zawsze można polegać i którzy wokół swoich czynów nie robią szumu.
A teraz zastanówmy się nad własnym postępowaniem i postarajmy się, by dzisiejsza
refleksja nad Słowem Bożym przyczyniła się do tego, aby każda następna decyzja była
mądrzejsza od poprzedniej, a nasze przekazy werbalne wypływały z miłości i miały
pokrycie w czynach.

27 września byliśmy wraz z Ks. Adamem w Domaniewicach na Diecezjalnym Zjeździe
Kół Żywego Różańca. Mszy św. przewodniczył Ks. bp. J. Zawitkowski.

OGŁOSZENIA
1. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc październik. Wnosi to zmianę godziny
sprawowania Mszy św. popołudniowej w tygodniu i w niedzielę z godziny 18-stej na
16-stą. W tygodniu po Mszy św. wieczornej odprawiane będzie nabożeństwo różańcowe.
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież oraz dorosłych.
2. Rozpoczyna się przygotowanie dzieci i rodziców do uroczystego przyjęcia
I- szej Komunii św., dlatego proszę, aby dzieci klas drugich brały udział (najlepiej
z rodzicami) w nabożeństwach różańcowych po mszy o godzinie 16-stej. W niedzielę,
5 października br. po Mszy św. o godz. 16-stej odbędzie się spotkanie dzieci
przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii św. i ich rodziców w oratorium.
3. W piątek, 3 października br., po nabożeństwie różańcowym, odbędzie się spotkanie
dziecięcego i młodzieżowego KŻR.
4. Podziękowania p. Romanowi Szymczakowi za wycięcie i uporządkowanie drzew przy
plebanii w zeszłym tygodniu.
5. Opróżnionych zostało pięć kontenerów na śmieci przy cmentarzu. Koszt: 1750 zł.
6. Opłaciliśmy rachunek za energię elektryczną: 1185 zł.
7. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wys. 1172,85 zł.
Bóg zapłać!
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Jagodę Gromek i Maję Koczywąs - otoczmy je i ich rodziny naszą modlitwą.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Pani tłumaczy dzieciom, że metale szlachetne, jak złoto i srebro, nie rdzewieją.
- Kto zna jakiś inny metal szlachetny?
Zgłasza się Jaś i mówi:
- Stara miłość.

Po eucharystii i odmówionym różańcu była agapa – czas na obiad, który przygotowały
Panie z Par. Z. Caritas /obowiązywała samoobsługa/.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 29. 09. 2014

Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
18:00 - Za + Annę Skoneczną (int. od uczestników pogrzebu).
WTOREK, 30. 09. 2014

Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i doktora Kościoła
18:00 – Wolna intencja.
ŚRODA, 01. 10. 2014

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
16:00 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za + Lecha Głobińskiego (int. od siostry Janiny z rodz.);
+ Annę Skoneczną (int. od syna Jana z rodz.);
+ Jacka Sygitowicza w 2 roczn. śmierci.
CZWARTEK, 02. 10. 2014

Wspomnienie św. Aniołów Stróżów
16:00 - Msza św. czcicieli św. ojca Pio. O pokój na Ukrainie /int. KŻ Róż. o. Pio/.
PIĄTEK, 03. 10. 2014

15:00 – Spowiedź I-piątkowa.
16:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodzin członkiń KŻR
z Czerniewic przez orędownictwo św. Teresy
SOBOTA, 04. 10. 2014

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, zakonnika
16:00 – Int. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników
uroczystości sakramentu małżeństwa Katarzyny i Jacka Lubickich
(int. od nowożeńców).
NIEDZIELA 05. 10. 2014

9:00 - Za + Stanisława Kocika, Antoninę i Józefa, Łucję, Annę i Krystynę Kocik;
+ Helenę, Stanisława, Zygmunta, Piotra Bernaciaków, dziadków Bernaciaków
i Skonecznych;
+ Rozalię, Józefa, Cezarego Szymańskich oraz dziadków Szymańskich
i Lewandowskich;
+ Franciszkę w 2 roczn. śm, Jana, Tadeusza Włodarczyków, Sabinę, Tadeusza
Wójciaków, dziadków Adamskich oraz Barbarę Balcerzak;
+ Lecha Głobińskiego (int. od Haliny z synami);
+ Stanisława Sawickiego (int. od siostry Krystyny z rodz.);
+ Annę Skoneczną (int. od KŻR z Annowa);
+ Lucjana Tworskiego w 24 roczn. śm., Michalinę, Józefa i Zbigniewa
Wojtysiów, Jerzego Gierańczyka;
+ Zofię w 3 roczn. śm. i Kazimierza Kutów.
12:00 – Za Parafian.
16:00 – Za + Władysława Sekułę (int. od szwagierki Haliny z rodz.).

