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19 lipca 2015 r.
W naszej parafii Odpust. Oddajemy cześć patronce św. Małgorzacie DM. Na tę uroczystość
przybyli Ks. Biskup Rafał Markowski, sufragan Archidiecezji Warszawskiej, Ks. Prałat dr
Grzegorz Kozicki, księża z dekanatu Lubochnia wraz z Ks. Dziekanem. Mszy świętej i
procesji przewodniczył Ks. Biskup. Uroczystość naszą uświetnił śpiew sopranistki - Pani
Agnieszki Mikołajczyk.
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Jezus rozmnaża chleb
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum,
bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł
tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus
podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: "Skąd kupimy
chleba, aby oni się posilili?" A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co
miał czynić.
Odpowiedział mu Filip: "Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy
z nich mógł choć trochę otrzymać". Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra,
rzekł do Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby,
lecz cóż to jest dla tak wielu?" Jezus zatem rzekł: "Każcie ludziom usiąść". A w miejscu
tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie
uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów:
"Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło". Zebrali więc i ułomkami z pięciu
chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: "Ten prawdziwie jest
prorokiem, który miał przyjść na świat". Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać
Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

„Jezus (...) wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie
uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał”.
Ten baton da ci siły, szczęście, spełnienie. Tylko te chipsy dadzą pełną satysfakcję.
Tylko ta czekolada, tylko ten napój, ten zestaw witamin, to lekarstwo. Tak wołają reklamy
z ekranu telewizora, radia, z naszych ulic. Prosty przepis na pełnię życia.
Tymczasem prawda jest inna – tylko Bóg nasyca. Tylko Bóg daje pełnię życia,
satysfakcję,
prawdziwe
szczęście.
Można
próbować
wszystkich
batonów
i energetyzujących napojów, stylu życia lansowanego przez reklamy i media, ale to nie
napełni.
I gdy człowiek się zmęczy, gdy zachowa trochę przytomności umysłu, to wróci do
Jezusa – do tego, co prawdziwe i wieczne – bez konserwantów, sztucznych barwników
i daty przydatności do spożycia. Tylko Bóg nasyca.
Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Czasem oczekujemy od Niego tylko dóbr
duchowych, zapominając, że to dzięki Niemu mamy też dobra doczesne. On jest naszym
Stwórcą i zna nasze potrzeby. Wdzięczność za wszystko, co od Niego otrzymujemy,
zaprowadzi nas do obrania Jezusa królem naszych serc, do życia zgodnego z powołaniem,
jakim zostaliśmy wezwani. Nie każde nasze pragnienie zostanie na tym świecie spełnione,
ale Bóg nas nie opuści i poprowadzi ku życiu wiecznemu.

OGŁOSZENIA

1. 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.
2. W związku z poczęstunkiem pątników pielgrzymujących na Jasną Górę w dn. 9 sierpnia
br. po Mszy św. o godz. 9:00 prosimy mieszkańców Annopola, Annowa, Czerniewic –
ul. Leśnej, Dąbrówki, Gaju, Lechowa, Małej Woli, Małych Czerniewic, Paulinowa,
Stanisławowa, Studzianek /za trasą/, Teodozjowa, Wielkiej Woli o wsparcie finansowe.
Osoby chętne do pomocy w przygotowaniu posiłku w sobotę, 8 sierpnia br., proszę
o zgłaszanie się do Ks. Proboszcza.
3. 23 sierpnia br. będziemy świętować dożynki gminno-parafialne. Prosimy
o przygotowanie parafialnego wieńca dożynkowego mieszkańców Dąbrówki.
4. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1159,90 zł.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI DO WIECZNOŚCI:

ś.p. Stanisława Rosłaniec, ś.p. Helena Pacholczyk, ś.p. Władysław Woźniak
i ś.p. Piotr Haraśny. Otoczmy ich dusze pamięcią modlitewną.
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Paweł Marcin Wolski, kawaler z par. tutejszej i Katarzyna Nowak, panna z par.
Wniebowzięcia NMP, zapowiedź II.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Dni
Dni mnie oszukały,
Znienacka w lata się zmieniały.
Jan Sztaudynger

W procesji liczny udział wzięli strażacy, panie w pięknych strojach ludowych, ministranci
/nieśli rzeźbę św. Małgorzaty/, dziecięce grupy oraz Parafianie. Eucharystię uświetnił śpiew
sopranistki – Pani A. Mikołajczyk.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 27. 07. 2015 r.

7:30 – o szczęśliwe rozwiązanie i Boże błogosławieństwo dla dzieci.
WTOREK, 28. 07. 2015 r.

7:30 – int. wolna.
ŚRODA, 29. 07. 2015 r.

wspomnienie św. Marty
18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 23 września 2015 r./:
– o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mateusza Boneckiego
z ok. 18 rocznicy urodzin;
za + Mariannę Słomińską (int.od sąsiadki Lewandowskiej);
+ Władysława Woźniaka (int. od uczestników pogrzebu);
+ Piotra Haraśnego (int. od uczestników pogrzebu);
+ Stanisławę Rosłaniec (int. od uczestn. pogrzebu);
+ Helenę Pacholczyk (int. od uczestników pogrzebu).
CZWARTEK, 30. 07. 2015 r.

wspomnienie św. Piotra Chryzologa, bpa i doktora Kościoła
7:30 – wolna intencja.
PIĄTEK, 31. 07. 2015 r.

wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
18:00 – za + Natalię Goleń, Annę Stolenwerk z ok. imienin.
SOBOTA, 01. 08. 2015 r.

wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i doktora Kościoła
18:00 – intencja czcicieli o. Pio: o pobożność i świętość dla kapłanów.
NIEDZIELA, 02. 08. 2015 r.

9:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mieszkańców wsi Gaj;
– o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Moniki i Mirosława
z ok. 5 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz dla ich dzieci Mikołaja
i Macieja;
– o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Heleny Więckowskiej
z ok. 80 roczn. urodzin (int. od dzieci, wnuków i prawnuka);
– o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Justyny i Tomasza Walaszczyk
z racji 5 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz dla ich córki;
za + Jadwigę Domagała i Edwarda Kowalczyka w 12 roczn. śm.;
+ Stanisława Susło w 7 roczn. śm., dziadk. Susłów i Robakiewiczów oraz
Roberta Jelenia;
+ Stanisława w 16 roczn. śm., Elżbietę i Jana Żegnałków, Józefę i Franciszka
Nowocin oraz zm. c.r. Żegnałków i Nowocin;
+ Józefa Gieracha (int. od rodz. Szydłowskich);
+ Zbigniewa Musika (int. od pracowników PKS); Tadeusza w 18 roczn. śm.,
Stanisławę i Jana Tomczyków, Mariannę i Stanisława Pasików oraz
Stanisławę Bis;
+ Stanisławę w 1 roczn. śm. i Stanisława Pasików, dziadk. Grzelków i Pasików.
12:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Piotra Gieracha
z ok. 18 roczn. urodzin.
18:00 – za + Stanisławę Kaczmarek oraz Mariannę i Stanisława Owczarek.

