
 

Parafia p.w. Świętej Małgorzaty D.M. 

97-216 Czerniewice 

tel. 44 – 7104074 

www.diecezja.lowicz.pl 
                                   

 
 

20 czerwca, w naszej świątyni, dała koncert schola z Lubani pod kierownictwem  
Ks. Sylwka. Młodzież grała, śpiewała i tańczyła znane i mniej znane pieśni religijne. 
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EWANGELIA NA CZTERNAST Ą NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                         Łk 10,1-12.17-20 

Pokój królestwa Bożego  
 
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch 
przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 
Powiedział też do nich: ”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak 
owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze 
nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: »Pokój temu 
domowi«. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli 
nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo 
zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego 
miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, 
którzy tam są, i mówcie im: »Przybliżyło się do was królestwo Boże«. 
.Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i 
powiedzcie: »Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy 
wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże«. Powiadam wam: Sodomie 
lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”.Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością 
mówiąc: ”Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się 
poddają”.Wtedy rzekł do nich: ”Widziałem szatana spadającego z nieba jak 
błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej 
potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy 
się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. 

●●●

Posłani „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” są i dziś, żyją 
także wśród nas. Dziewczynka, która samotnej staruszce robi zakupy, bo Pan Jezus tak 
kazał. Ktoś prawie obcy, ale odwiedzający opuszczonego człowieka w szpitalu, bo taki jest 
nakaz Ewangelii. Rzemieślnik przy warsztacie, który pokonuje w sobie pokusę 
lekceważenia pracy, bo ktoś czeka na owoce tej pracy. Rodzice, dla których niedziela jest 
dniem świętym i cenniejszym od dodatkowych dochodów z pracy.                             
Orędzie Ewangelii powinno być traktowane jako podstawa działania i zachęta do niego. 

 

 

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIA 
1. Rodziców i dzieci wyjeżdżające do Kołobrzegu na wczaso – rekolekcje zapraszam 
    na spotkanie w niedzielę 11 lipca po Mszy św. o godz. 9.00. 
2.Przypominam, że na wczaso – rekolekcje wyjeżdżamy 12 lipca 2010 o godz. 8.00 
   z Placu JP II. Powrót – 20 lipca br. wieczorem. 
   Wszelkie sprawy kancelaryjne będzie załatwiał w tym czasie Ks. Waldemar. 

●●● 
 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Mąż rano patrzy w lustro i mówi do żony: 
- Co sobie pomyślałaś wczoraj, jak przyszedłem pijany do domu z tym sińcem? 
- Jak przyszedłeś to go jeszcze nie miałeś.  
 
Kończy się rok szkolny. Wszystkie klasy zbierają się na apelu. 
Dyrektor szkoły mówi: 
-Obyście po wakacjach wrócili wypoczęci, szczęśliwi i mądrzejsi. 
Uczniowie odpowiadają: 
-Nawzajem panie dyrektorze, nawzajem. 
 
 Wchodzi klient do sklepu i mówi: 
- Dzień dobry! Czy jest cukier w kostkach?  
- Nie. Nie ma. 
- A są jakieś inne tanie bombonierki dla teściowej? 

 
Z Lubani przyjechała również młodzieżowa orkiestra dęta, która swoją grą uświetniła 

eucharystię. 
INTENCJE  

                        PONIEDZIAŁEK 28. 06. 2010 
18.00 Za +Władysławę i Władysława Haraśnych. 
                                                      WTOREK  29. 06. 2010 



18.00 Za +Władysława Gieracha w 15 rocz. śmierci; 
                +Jana i Zofię Skonecznych oraz cr. Skonecznych. 
                                                     ŚRODA 30. 06. 2010 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy, jej dzieci i wnuków. 
          Za +Ryszarda Bernata w 3 rocz. śmierci, Stanisława, Tadeusza i Grzegorza 
                 oraz dziadków Borkowskich i Bernatów; 
               +Jana Wójciaka oraz Helenę i Franciszka; 
               +Kazimierza Skonecznego w 1 rocz. śmierci; 
               +Stanisławę i Stefana Ostałowskich i całą rodzinę; 
               +Anielę, Władysława i Jana Szczepańskich, Mieczysława i Piotra Żyłków 
                 oraz cr. Żyłków, Rogulskich i Woźniaków; 
               +Teresę Kacprzak w 11 rocz. śmierci; 
               +Franciszkę Dulemba /int. od bratowej/; 
               +Władysława Przybyłka i rodziców: Janinę i Stefana Musików. 
                                                            CZWARTEK  01. 07. 2010 
18.00 Msza św. Czcicieli o. Pio. O łaskę wiary i nadziei dla powodzian /int. K. Ż. Róż. 
          o. Pio/ oraz o wyzwolenie z nałogów i przywrócenie wiary w miłosierdzie Boże; 
          za +Czesława Jańskiego. 
                                                    PIĄTEK  02. 07. 2010 
17.00 Spowiedż. 
18.00 Za +Jana w 16 rocz. śmierci, Mariana i Henryka Pałągiewiczów. 
                                                    SOBOTA  03. 07. 2010 
17.00 Ślub – Agnieszka Gabryszewska i Jarosław Cukier. 
 
                                                    NIEDZIELA 04. 07. 2010 
  9.00 Za +Anielę, Władysława i Jana Szczepańskich, cr. Szczepańskich oraz Bolesława 
                 i Władysława Rogulskich;  
               +Władysława Gieracha; 
               +Jana Matysiaka w 3 rocz. śmierci i cr. Matysiaków; 
               +Stefanię, Andrzeja i Henryka Kwiatkowskich, Zofi ę i Mariann ę Wójciak 
                 oraz Zbigniewa Sowińskiego; 
               +Józefa Gromka w 12 rocz. śmierci i Jana Pałągiewicza; 
               +Janinę i Bronisława Miksów, cr. Miksów i Goleniów oraz Władysławę  
                 i Konstantego Polinceuszów, cr. Polinceuszów i Biegałów; 
               +Tadeusza w 3 rocz. śmierci i Józefa Tworskich, rodziców Maszewskich 
                 i Józefa Badowskiego; 
               +Czesława, Konstantego i Juliannę Goleniów oraz Janinę i Bronisława 
                 Miksów; 
               +Jana Wieczorka; 
               +Mariana Wójciaka /int. od żony i syna/; 
               +Stanisława Pietrzyka oraz Mariannę Idzikowską; 
               +Stanisławę w 9 rocz. śmierci i Władysława Miksa, Henryka Duczka 
                 oraz dziadków Chojnackich i Miksów; 
               +Franciszkę Dulemba /int. od synowej Krystyny z rodziną/; 
               +Zofię Klimczak oraz Jana, Helenę i Wacława Kielan. 
12.00 Za Parafian. 



18.00 Za +Cezarego Szymańskiego w 3 rocz. śmierci /int. od taty z rodziną/. 
 


