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Już teraz zapraszamy wszystkich na Parafiadę Fantową do czerniewickiego parku!
Można tu wylosować atrakcyjne przedmioty. Każdy los wygrywa!
Życzymy miłej zabawy!
Zestaw nagród głównych jest spisany na str. 3.
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EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ DRUGĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mk 7,1-8,14-15,21-23

Prawo Boże a zwyczaje.
Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z
Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to
znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się
tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy
wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów,
które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń
miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego Twoi
uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?".
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest
napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale
czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie
Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I
wiele innych podobnych rzeczy czynicie». Potem przywołał znowu tłum do siebie i
rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz
w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni
człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,
nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp,
wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni
człowieka nieczystym».
●
„Czysta i bez skazy" - taka ma być nasza religijność. Jej obrazem i źródłem jest Serce Jezusa,
czyste i bez skazy. Jego miłość znosi naszą nieczystość, uczy prawdziwej religijności - z serca.

Przygotowanie fantów to długa praca, dlatego zaangażowani są i Ks. Proboszcz
i młodzież i rodzice.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy wszystkich uczniów Szk. Podst. i Gimn., rodziców i nauczycieli dnia
1 września na godz. 8.15 na Mszę św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
Ponadto zapraszamy dzieci i młodzież do Sakr. Pojednania w poniedziałek
31 sierpnia w godz. 15.00 – 16.00 Gimnazjum,
17.00 – 18.00 Szkoła Podst.
2. W czwartek, 3 września, na godz. 18.00 zapraszamy czcicieli i sympatyków o. Pio
na Mszę św.
3. W najbliższy piątek, tj. 4 września przeżywamy I piątek mies. Do Sakr. Pojedn.
zapraszamy od godz. 17.00 szczególnie dzieci , które w tym roku przystąpiły do
I Kom. św.. Przypominam o książeczkach I-o piątkowych.
4. Na pielgrzymkę autokarową do Św. Lipki wyjeżdżamy 4 września /piątek/
o godz. 5.00 z Pl. JPII.

●

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Adriana Kutę i Jana Jarzębskiego – niech Bóg prowadzi ich przez życie
drogą wiary, prawdy i miłości.

●

ZESTAW NAGRÓD GŁÓWNYCH
1. Pralka ekologiczna
27-29. Wentylator „Romix”
2. Mikrofalówka z funkcją grilla
30. Promiennik ciepła
3. Odkurzacz 2000W
31. Wentylator wieża
4. Mikrowieża z CD i pilotem
32-37. Termowentylator łazienkowy
5-6. Myjka ultradźwiękowa
38-41. Grill elktr. ogrodowy stylizowany
7. Przenośne CD-radio
42. Monitor z klawiaturą do komputera
8-13. Gofrownica
43. Komplet filiżanek
14. Mikser
44. Wyciskarka do owoców
15. Toster
45. Urządzenie do masażu
16. Mata masująca do samochodu lub domu
46. Komplet pościeli z kory
17. Frytkownica
47. Salaterka
18-19. Ekspres do kawy elektroniczny duży
48. Lampka nocna stylizowana
20. Ekspres do kawy z nierdz. dzbankiem
49. Lampka nocna zmieniająca kolory
21-22. Ekspres do kawy
50. Sokowirówka
23. Stylizowana kawiarka
51. Pościel haftowana
24. Czajnik bezprzewodowy
52. Klawiatura do komputera
25-26. Słuchawki bezprzewodowe
53. Myszka bezprzewodowa z ładowarką

●

UŚMIECHNIJ SIĘ

Żona wraca do domu od lekarza i mówi:
- Wiesz, lekarz na to zmęczenie poradził mi wyjechać w jakieś ciepłe miejsce np. do Egiptu albo do
Grecji... To jak, gdzie jedziemy?
- Do innego lekarza - odpowiada mąż.
- Jaka jest definicja "wymiany opinii"?
- Kiedy idziesz do szefa ze swoją opinią, a wychodzisz z jego.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 31. 08. 2009.
18.00 Za zmarłych nauczycieli i wychowawców szkoły w Czerniewicach.
WTOREK 01. 09. 2009
18.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /
ŚRODA 02. 09. 2009
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Krzysztofa w 20 rocz. ślubu.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla szwagra Zygmunta w 60 rocz. urodzin.
Za +Krzysztofa Gromka /greg. /;
+Stefana, Anielę i Władysława Marcjaników, rodziców Rybaków i rodzeństwo;
+Stefana Szadkowskiego, jego rodziców i dziadków;
+Stanisława, Janinę, Agnieszkę, Anielę i Konstantego Kielanów;
+Józefę Skorupińską /int. od Koła Gospodyń Wiejskich z Czerniewic/;
+Zofię Klimczak oraz Jana, Helenę i Wacława Kielanów oraz Franciszka Machnickiego;
+Janusza Sygitowicza w 25 rocz. śmierci, Henryka Sygitowicza i rodziców Haraśnych;
+Mariannę Idzikowską /int. KGW Czerniewice/;
+Józefa Kmitę w 16 rocz. śmierci.
CZWARTEK 03. 09. 2009
18.00 Msza św. czcicieli o.Pio. O łaskę wytrwania w trzeźwości /int. Koła Różańcowego o. Pio/.
Za +Krzysztofa Gromka /greg. /.
PIĄTEK 04. 09. 2009
18.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /.
SOBOTA 05. 09. 2009
18.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /.
NIEDZIELA 06. 09. 2009.
9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi z racji 80 rocz. urodzin.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa Gieracha i Zofii Dela.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Bogdana z racji 19 rocz. ślubu i ich dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi z racji 50 rocz. urodzin i jej rodziny.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Jana Kutów z racji 35 rocz. ślubu
/int. od dzieci z rodzinami/.
Za +Zdzisława Niedźwieckiego, Mariannę, Henryka i cr. Niedźwieckich;
+Mariana Klimczaka;
+Leokadię, Władysława i Bronisława Sawickich, Józefę i Edwarda Kubiaków;
+Zofię Czapnik, Beatę Chądzyńską, Janinę i Wacława Skonecznych, Stanisława
i rodziców Trębaczów;
+Grzegorza Staszewskiego w 2 rocz. śmierci;
+Stanisława Gieracha w 2 rocz. śmierci;
+Adama Plutę /int. od brata Mirosława/;
+Mariannę i Franciszka Kielanów;
+Józefę Marczak /int. od wnuków Andrzeja, Krzysztofa z Marzeną/;
+Bronisława Skonecznego;
+Stanisława i Michalinę Goleniów, Władysława Golenia, Stanisława i Zofię Jankowskich,
cr. Goleniów i Jankowskich;
+Krzysztofa Gromka /greg. /;
+Bronisława i Janinę Miksa;
+Jana i Mariannę Lechowskich, Władysława, Bartłomieja i Katarzynę Kryczków.
12.00 Za Parafian.
O Boże błogosławieństwo dla Julii Kąckiej z racji 1 rocz. urodzin, jej rodziców i dziadków.
18.00 Za +Wiesława Świderka w 16 rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo.

