
 

Parafia p.w. Świętej Małgorzaty D.M. 

97-216 Czerniewice 

tel. 044 – 7104074 

www.diecezja.lowicz.pl 
 

 
             

PRZEWODNK DUCHOWY  XXVIII   
WARSZAWSKIEJ AKADEMICKIEJ PIELGRZYMKI METROPOLITALN EJ  
KS. BOGDAN BARTOŁD W TOWARZYSTWIE NASZEGO PROBOSZCZ A 

KS. KRZYSZTOFA OSIŃSKIEGO /cd. str.2 /. 

INFORMATOR PARAFIALNY 
 

                              Nr 33  –   17 SIERPNIA 2008r. 

 
DWUDZIESTA  NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001  



                      

EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                              Mt 15,21-28 

Wiara niewiasty kananejskiej 

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z 
tamtych okolic, wołała: "Ulituj si ę nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest 
ciężko dręczona przez złego ducha". Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to 
podeszli Jego uczniowie i prosili Go: "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 a rzucić psom". A ona odrzekła: "Tak, Panie, 
lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów". Wtedy Jezus 
jej odpowiedział: "O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak 
chcesz!" Od tej chwili jej córka była zdrowa. 
 

��� 
    Po przeczytaniu tego tekstu Ewangelii najczęściej mówimy o cierpliwości, wytrwałej 
modlitwie błagalnej, takiej, która się nie zniechęca. Nie tylko o tej pogance, tak 
żarliwe proszącej Jezusa. Może być ktoś, u kogo w rodzinie nie zdarzyła się żadna 
katastrofa, diabeł nie dręczy córki, ale bez tych okropności mogą być i inne okropne 
rzeczy. Ktoś modli się o wielkie sprawy, o powołanie, o świętość - i wydaje mu się, że 
nikt go nie słyszy, że Bóg ogłuchł, przyszedł, ale nie do niego, do innego. Ten tekst 
budzi nadzieję, że nie ma modlitw nie wysłuchanych. 
     Uderza mnie tu jednakże co innego. Jak zachowała się poganka, kiedy Jezus jej 
powiedział, że nie należy zabierać chleba dzieciom i rzucać go psom. W tej odpowiedzi 
mogła odnaleźć odmowę, odrzucenie, przezwisko, porównanie do psa. Czy nas nie 
zastanawia, że ta zrozpaczona kobieta uśmiechnęła się? W jej odpowiedzi - "Ale i 
szczenięta jedzą o okruchy ze stołu pańskiego" - kryje się uśmiech. Bardzo dobrze 
trafiłe ś, Panie, bo ja właśnie jestem takim psiakiem. 

Ks. J. Twardowski 
 
09.08. 2008 r. godz.8.30 Pielgrzymi rozpoczynają dzień Mszą świętą /cd. s.3/ 

                 
                                                                                           



 

OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam już dziś na godz. 10.00 na Dożynki Gminno – Parafialne, 

które odbędą się 31 sierpnia. Proszę, aby wieniec dożynkowy 
przygotowali parafianie ze Studzianki Wieś + RSP. 
Mszy św. będzie przewodniczył Ks. Bp Józef Zawitkowski. 
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W sobotę, 09.08.2008r. nasza Parafia przyjęła Pielgrzymów z Warszawy 
wędruj ących na Jasną Górę. Była to akademicka młodzież oraz 
żołnierze różnych narodowości: Niemcy, Słowacy, Amerykanie.  
 

       
 

       
 
Po spożyciu smacznego posiłku /różnych zup,chleba, ciasta,kompotu / 
Pielgrzymi grali na instrumentach, śpiewali i bawili się. Było bardzo 
wesoło. 
 
 

 



 

.INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  18. 08. 2008. 
18.00  -------.  
                                                        WTOREK 19. 08. 2008 
18.00 -------- . 
                                                                 ŚRODA 20. 08. 2008 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          W intencji osób uzależnionych o jak najrychlejsze wyjście z nałogów oraz 
               o zdrowie dla Ks. Waldemara / int. Koła Różańcowego Ojca Pio/. 
  Za +Władysława i Mariana Tworskich oraz Mariannę Wójciak; 
                +Bogdana i Józefa Rokickich / int. od cioci Ziółkowskiej /; 
                +Józefa Matysiaka / int. od syna Andrzeja z rodziną /; 
                +Kazimierę Sobczak / int. od rodziny Skorupińskich /; 
                +Mariana Starucha, rodziców Kielanów i Staruchów; 
                +Władysława Gieracha oraz dziadków Pałągiewiczów i Gierachów 
                +Ignacego Kowalczyka, rodziców Matyjaszczyków, Mieczysława Witka, 
                  Jana Skórę i cr. Kowalczyków; 
                +Zygmunta Galińskiego / int. od wnuczki Justyny /; 
                +Władysława i Mieczysława Mierzejewskich i cr. Sygitowiczów. 
                                              CZWARTEK 21. 08. 2008 
18.00 ------- . 
                                                       PIĄTEK 22. 08. 2008 
18.00 ------- . 
                                                                  SOBOTA 23. 08. 2008 
17.00 Ślub – Agnieszka Wojtkiewicz i Jarosław Szewczyk. 
18.00 Ślub -  Agnieszka Skorzycka i Mariusz Dziurzyński. 
19.00 O Boże błogosławieństwo dla Michała Andrzejewskiego z racji 18 rocz. urodzin. 
 
                                                        NIEDZIELA 24. 08. 2008. 
  9.00 Za +Janinę i Antoniego Skorupińskich, dziadków Skorupińskich i Sobczaków. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa i Heleny w 60 rocz. urodzin 
            i 40 rocznicę ich ślubu. 
          Podziękowanie za otrzymane łaski od Boga z prośbą o kolejne dla Cecylii 
           Kąckiej w 75 rocz. urodzin oraz jej córki Urszuli w 50 rocz. urodzin. 
18.00 Za Parafian. 
 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Generałowi urodził się wnuk, więc postanowił wysłać adiutanta do szpitala, aby 
dowiedział się czegoś więcej. Po jego powrocie generał pyta: 
- I jak wygląda? 
- Jest bardzo ładny... Podobny do pana generała. 
- Podać więcej szczegółów! 
- Melduj ę, że jest niski, łysy i ciągle drze gębę. 
 


