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ŚWIĘTA MAŁGORZATA Z ANTIOCHII - PATRONKA NASZEJ PARAFII  

Jej uroczystość przypada 20 lipca, gdyż tego dnia miała ponieść śmierć męczeńską w latach 303-305. 
 
Św. Małgorzato, któraś młodość i piękno umiała poświęcić Temu, który jest pięknem najwyższym  

- miej nas w opiece!   
Św. Małgorzato, któraś dała przykład odwagi i trwałości w wierze - miej nas w opiece! 
Św. Małgorzato, któraś walczyła z groźną bestią - ucz nas jak walczyć z wszelkim złem! 
Daj nam siły w przeciwnościach, wspieraj swoim męstwem i doprowadź do Królestwa Miłości.  
Ucz nas przykładem życia przyznawać się do Chrystusa, który nas wybrał i ukochał. 
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EWANGELIA NA SZESNAST Ą NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                  Łk 10,38-42 

Marta i Maria przyjmują Chrystusa 

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, 
przyj ęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 
siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta 
uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: 
„Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy 
usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”.  
A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, 
a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której 
nie będzie pozbawiona”. 

 
 

●●● 

Módl się i pracuj  

W życiu musimy nieustannie dokonywać wyborów. Wypada z tego powodu wyostrzyć 
nasze zmysły i zdolność intuicji, aby zrozumieć, co naprawdę jest w życiu najważniejsze, 
starając się zawczasu ocenić konsekwencje naszego działania. Ta scena z Ewangelii dzieje 
się w Betanii, w rodzinnym domu trojga rodzeństwa, wielkich przyjaciół Jezusa: Marty, 
Marii i Łazarza. Zachowanie Marii to postawa kobiety, która zrozumiała, co jest 
najważniejsze w tej właśnie chwili. Marta poświęca się pracy, ale być może zaniedbuje to, 
co w tym momencie powinno mieć priorytet. Ora et labora (Módl się i pracuj) – ta łacińska 
sentencja definiuje niejako istotę życia monastycznego. Obie postawy wzajemnie 
uzupełniają się, ale praca powinna rodzić się z tego intymnego źródła jedności z Bogiem. 

Można przebywać fizycznie u stóp Jezusa, przed Najświętszym Sakramentem, ale sercem 
być bardzo daleko od Niego. A z drugiej strony pracować, krzątać się, ale jednocześnie 
czynić to wszystko dla Jezusa, z głębi serca. Józefa Menendez, siostra zakonna z początków 
XX wieku, usłyszała kiedyś od Jezusa: „Kiedy myjesz płytki korytarza zakonnego, każdą    
z nich czyść z miłości do mnie.” 

W ten właśnie sposób praca staje się swoistym rodzajem modlitwy. 

 

 

 

 



OGŁOSZENIA 
1. 25 lipca /niedziela/ o godz. 12. 00 będziemy przeżywać Odpust Parafialny z racji 
    Św. Małgorzaty. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, przybyłych 
    gości, biel procesyjną, druhów z OSP, dzieci I Kom. i Rocz. /do sypania kwiatów/, 
    ministrantów, młodzież i dorosłych /oczywiście w pięknych strojach ludowych/. 
    W tym dniu, po każdej Mszy św., będziemy błogosławić pojazdy z racji 
    Św. Krzysztofa – patrona kierowców, a każdy kierowca otrzyma specjalny 
    Różaniec. 
2. Aby lepiej przygotować się do Paraf. Odpustu zapraszamy na indywidualną 
    adorację Najśw. Sakramentu. Rozpocznie się ona w piątek od godz. 19.00 
    i będzie trwać całą sobotę do godz. 21.00 z przerwą na Msze św. Zachęcamy 
    aby wziąć ze sobą różaniec czy książeczkę i przyj ść na modlitwę przed 
    Najświętszym Sakramentem. 
3. W sierpniu, jak co roku, będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką. 
    Bardzo prosimy o złożenie ofiar mieszkańców nast. miejscowości: całe Czerniewice, 
    Czerniewice Parcela I i II, Józefów, Dzielnica i Studzianki Wieś. 
4. Informuj ę, że 26 sierpnia br. organizowana będzie pielgrzymka do Warszawy 
    w miejsca upamiętniaj ące kult i męczeństwo narodu polskiego .  
   Koszt pielgrzymki – 60 zł. Zapisy po Mszach świętych i u P. Barbary Skonecznej 
   /tel. 44 710 46 64/. 

 

●●● 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

DAMIAN KACZMARCZYK, KAW. Z PAR. TUT. I SYLWIA GLISZ CZYŃSKA, PANNA Z PAR. SPAŁA; 
MARIUSZ KIELAN, KAW. Z PAR. TUT. I JOLANTA S ĘK, PANNA Z LUBOCHNI. 
 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Przychodzi Jasio do mamy i mówi: 
- Mamo, dlaczego tak ostatnio utyłaś? 
- Bo widzisz synku, spodziewam się wkrótce twojego braciszka. 
- A, to ja już wiem, dlaczego przytył nasz ksiądz proboszcz. 
- Dlaczego? 
- Bo mówił, że spodziewa się wikarego... 
 
Idzie supermodelka przez wieś, a za nią szczekając biegnie strasznie chudy pies. Jakiś 
gospodarz podźwignął się od piwa i chce odgonić psa, ale kum łapie go za łokieć i mówi: 
- Daj spokój psu! Co on winien? W życiu tyle kości naraz nie widział... 
 
Mama woła do Jasia z kuchni: 
- Jasiu, co robisz?  
- Leżę. 
- A co robi Kaziu?  
- Pomaga mi. 
 
 



INTENCJE  
                        PONIEDZIAŁEK 19. 07. 2010 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Sławomira z racji 7 rocz. ślubu oraz 
                  o wszelkie łaski dla całej rodziny.  
                                                      WTOREK  20. 07. 2010 
18.00 Za +Czesława Jańskiego i Danutę /int. od rodziny Jańskich/. 
                                                     ŚRODA 21. 07. 2010 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Jerzego Pawlaka w 30 rocz. śmierci oraz zięciów Władysława i Andrzeja;  
               +Stanisławę Szymańską /int. od syna Krzysztofa/;   
               +Andrzeja Golenia w 10 rocz. śmierci i Jana oraz Józefa Gromka  
                 i chrzestnych; 
               +Wiesława w 8 rocz. śmierci, Helenę i Wojciecha Staruchów oraz rodziców 
                 Pasików; 
               +Czesława Dulembę oraz Jakuba Rybaka w 14 rocz. śmierci; 
               +Czesława Cichockiego /int. imieninowa/; 
               +Zofię i Mieczysława Rowińskich, Czesława i Reginę oraz rodziców  
                 Haraśnych, Czesława Michalskiego, Józefa Gromka i Henryka Sygitowicza. 
                                                            CZWARTEK  22. 07. 2010 
 9.00 int. wolna 
                                                    PIĄTEK  23. 07. 2010 
18.00 Za +Bolesława Żelazka w 4 rocz. śmierci. 
18.30 Za +Bolesława w 14 rocz. śmierci, Mieczysława i Jana Piorunowskich, 
                 cr. Cabałów i Piorunowskich. 
                                                    SOBOTA 24. 07. 2010 
18.00 Za +Jana w 26 rocz. śmierci, Genowefę, Tadeusza i Monikę Bernaciaków, Józefa 
                  Badowskiego, dz. Szczepańskich i Bernaciaków /int. od córki Józefy/. 
                                                    NIEDZIELA 25. 07. 2010 
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla Anny i Roberta Bieńkowskich i ich dzieci. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Krzysztofa. 
18.00 Za +Krzysztofa Gromka. 
Św. Małgorzata była córką pogańskiego kapłana. Po śmierci matki została oddana pod opiekę piastunce, 
która była chrześcijanką. Ta doprowadza ją do poznania nauki Pana Jezusa i do chrztu św. Wybuchło 
właśnie prześladowanie, najdłuższe i najokrutniejsze obejmujące całe imperium rzymskie, za panowania 
cesarza Dioklecjana (284-305). Gdy po pewnym czasie Małgorzatę odwiedził jej ojciec, zauważył postęp 
w cnotach. Jako kapłan pogański wpadł jednak w gniew, dowiedziawszy się, że jego córka jest 
chrześcijanką i potajemnie bierze udział w chrześcijańskich zgromadzeniach. Gdy krzyk i chłosta nie 
pomogły, za upór i nieposłuszeństwo wygania ją w łachmanach na pole. Małgorzata cieszy się, że może 
cierpieć dla Chrystusa. Wygnana - pasie bydło. Jest spokojna, wesoła. Tu ma czas na modlitwę. Po 
pewnym czasie ojciec znów woła Małgorzatę. Nie pomogło schlebianie. Nie pomogły pogróżki. 
Małgorzata zawierzyła Chrystusowi. Woli życie oddać, niż zdradzić swego Oblubieńca. By złamać upór 
swej córki, ojciec donosi namiestnikowi rzymskiemu Olibariuszowi, że jego córka zmieniła wiarę. 
Ponieważ Małgorzata była bardzo piękna, namiestnik zakochał się w niej. Chciał pojąć ją za żonę. 
Małgorzata stanowczo mu odmawia. Twierdzi, że ma już Oblubieńca, Jezusa Chrystusa. Namiestnik 
rzymski kazał aresztować świętą Dziewicę i usiłował skłonić ją do odstępstwa obietnicami i groźbami. 
Kiedy te zawiodły, nakazał stosować wobec Małgorzaty wyszukane tortury: sieczono rózgami, szarpano jej 
ciało hakami i podpalano ogniem. Następnie wrzucono ją do więzienia, grożąc jeszcze większymi mękami. 
Wtedy też miał się jej pojawić szatan w postaci smoka i ją zaatakować. Odpędziła go jednak znakiem 
Krzyża świętego. Kiedy nadal obstawała przy wierze świętej, została ścięta mieczem. 


