Parafia p.w. Świętej Małgorzaty D.M.
ul. Południowa 1
97-216 Czerniewice
tel. 44 – 7104074
www.pczerniewice.pl

Św. Małgorzata, panna i Męczenniczka ur. dla nieba 275 roku, wspomnienie 20 lipca.
Modlitwa
Święta Małgorzato, Męczenniczko Pańska, któraś w mocnym zaufaniu ku Bogu pokonała
złego ducha i zniweczyła chytre jego zamysły, uproś nam łaskę u Boga, abyśmy również
wszelkim nagabywaniom i pokusom jak najusilniej opierać się mogli, a tym samym
wiecznej zguby i zatracenia uniknęli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje
w Niebie i na ziemi. Amen.
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Jezus dobry pasterz
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego
nauczali. A On rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne
i wypocznijcie nieco". Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na
posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz
widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich
miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość
nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Z wypełnianiem woli Bożej jest na ogół prościej, niż się obawiamy. Bóg nie
wzywa nas przecież do rzeczy niemożliwych do rozpoznania i wykonania. Daje nam
kolejne dni życia, jako święty czas posłania. Rano kreślimy znak krzyża i spotykamy
się z Nim, a On obdarowuje nas i uzdalnia do miłowania. Przygarnia nas, abyśmy
mogli przygarnąć innych przez to, co w danym dniu robimy. Daje nam życie, abyśmy
mogli je stracić, w sobie zadawszy śmierć wrogości. Daje nam misję budowania
pokoju. Przez pojednanie z Bogiem potrafimy rozpoznać swoją biedę i pojednać się
z samymi sobą, a przez to potrafimy przynieść pokój innym. Bardziej styl życia niż
konkretne realizowane cele świadczą, że wypełniamy Bożą wolę.
A Jezus, który mnie posyła do świata, wieczorem zaprasza mnie do siebie, bym
w modlitwie powiedział Mu o wszystkim, co zdziałałem. Jako Bóg wie wszystko, ale
jako Bóg Wcielony daje mi swoje człowieczeństwo, bym mógł się z Nim serdecznie
spotkać. W tym wieczornym spotkaniu jakby chciał powiedzieć: cieszę się, że do Mnie
wracasz, czekałem na ciebie, jak przeżyłeś ten dzień?
Nie oczekuje wielkich osiągnięć. Oczekuje szczerości. Zaprasza do przyjaznej
rozmowy, w której powiesz Mu o tym, co leży ci na sercu. A przede wszystkim
zaprasza cię do rozmowy, w której odnajdziesz, odzyskasz swoje serce. Bo jeśli dałeś
swoje życie innym, to go na koniec dnia nie masz. Jeśli byłeś wierny, to zaprosi cię do
swego odpoczynku, to znaczy do radowania się z dobra, które się w tobie i przez ciebie
dokonało. Jeśli ze skruchą wyznasz, że chodziłeś swoimi drogami i nie troszczyłeś się
o innych, On obdarzy cię przebaczeniem i zaprosi, byś dał się Jemu jutro
poprowadzić.

OGŁOSZENIA

1. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach św. odbędzie się poświęcenie
pojazdów
mechanicznych z racji przypadającego w sobotę wspomnienia św. Krzysztofa, patrona
kierowców.
2. We wtorek, 21 lipca br. o godz. 13:30 na parkingu przed kościołem odbędzie się zbiórka
sprzętu elektro-AGD na rzecz misji katolickich.
3. W poniedziałek, 27 lipca br. o godz. 11:30 w przychodni lekarskiej w Czerniewicach
odbędą się badania USG. Badania są odpłatne. Bliższe informacje w gablocie
i w przychodni przy ul. Mazowieckiej 34.
4. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1215,20 zł
i 4 Eur.. Bóg zapłać!
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI:

ś.p. Zbigniew Musik. Polecamy jego duszę modlitwie Parafian.

DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Paweł Łopatka, kawaler z par. św. Marcina w Wysokiennicach i Klaudia Anna
Staruch, panna z par. tutejszej, zapowiedź III;
Jan Pewniak, kawaler z par. św. Bartłomieja Ap. w Żelechlinku i Beata Zofia
Strzechowska, panna z par. tutejszej, zapowiedź III;
Ryszard Kmita, kawaler z par. tutejszej i Aneta Aleksandra Kupidura, panna z par.
tutejszej, zapowiedź II.
Paweł Marcin Wolski, kawaler z par. tutejszej i Katarzyna Nowak, panna z par.
Wniebowzięcia NMP, zapowiedź I.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Wynalazek
Bóg mowę nam wymyślił
Dla ukrywania myśli.
Jan Sztaudynger

Bł. Czesław, prezbiter
Czesław urodził się około roku 1180
w Kamieniu
Opolskim.
Jako
kapłan
diecezjalny w 1220 lub 1221 r. wstąpił do
dominikanów. Habit otrzymał z rąk samego
św. Dominika. Stał się założycielem rodziny
dominikańskiej na ziemi czeskiej. Po
założeniu klasztoru w Pradze (1225) udał się
do Wrocławia. Tu Czesław pozostał jako
przeor aż do swojej śmierci (ok. 1242). Ciało
bł. Czesława spoczywa w dominikańskim kościele św. Wojciecha w osobnej kaplicy.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 20. 07. 2015 r.

wspomnienie bł. Czesława, prezbitera
7:30 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Czesława z ok. imienin.
WTOREK, 21. 07. 2015 r.

7:30 – wolna intencja
ŚRODA, 22. 07. 2015 r.

wspomnienie św. Marii Magdaleny
18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 16 września 2015 r./:
– za + Aleksandra i Mariannę;
+ Jerzego Przybyłka w 3 roczn. śm., rodz. Andrzejewskich, teść.
Przybyłków, zm. c.r. Nowaków;
+ Annę i Antoniego Rutkowskich i dziadk. Rutkowskich;
+ Władysława Sekułę z ok. 1 roczn. śm.;
+ Helenę i Juliana Gwiazdowiczów (int. od wnuczki Anny i Katarzyny
z rodz.);
+ Wiesława Starucha, rodz. Pasików i Staruchów;
+ Zbigniewa Musika (int. od uczestn. pogrzebu).
CZWARTEK, 23. 07. 2015r.

święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
7:30 – wolna intencja.
PIĄTEK, 24. 07. 2015 r.

święto św. Kingi, dziewicy
18:00 – za + Juliana Gwiazdowicza (int. od wnuczek Agnieszki, Renaty i Lidii z rodz.).
SOBOTA, 25. 07. 2015 r.

święto św. Jakuba Apostoła
18:00 – za + Mariannę Słomińską (int. od koleżanek z Czerniewic)
NIEDZIELA, 26. 07. 2015 r.

9:00 – za + Krzysztofa Gromka oraz Kazimierę i Józefa Gromek.
12:00 – w intencji dziękczynno-błagalnej za 60 lat życia p. Teresy Kaczmarek oraz 35 lat
życia Agnieszki z prośbą o dalsze łaski.
18:00 – za + Bolesława Żelasek w 9 roczn. śm., Irenę, Józefę, Jana, Władysława
Żelasków oraz Mariannę Szadkowską.

