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EWANGELIA NA OSIEMNAST Ą NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                              Mt 14,13-21 
Cudowne rozmnożenie chleba 
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na 
miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim 
pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich 
chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce tu 
jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i 
zakupią sobie żywności”. Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; 
wy dajcie im jeść”. Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i 
dwóch ryb”. On rzekł: „Przynie ście mi je tutaj”. Kazał tłumom usiąść na trawie, 
następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił 
błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli 
wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy 
ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc 
kobiet i dzieci. 

●●● 
Chrystusowe słowa: "Wy dajcie im jeść" są aktualne i dzisiaj. We współczesnym 
świecie, przy obecnej nadprodukcji żywności i rozwoju technologicznym nie musimy 
uciekać się do cudów, aby nakarmić głodnych, nie musimy szukać nadzwyczajnych 
środków aby zaspokoić potrzeby biednych i umierających z głodu. Wystarczy tylko 
cud zmiany ludzkiego serca, cud zmiany ludzkiej mentalności. Ludzkości nie brakuje 
chleba, ale serca i nie jest dla nas zagrożeniem głód, ale egoizm... na wielką i na małą 
skalę. 

      
 

 



OGŁOSZENIA  
1. Czcicieli i sympatyków o. Pio zapraszam na Mszę św. i adorację w najbliższy 
    czwartek o godz. 18.00. 
2. Z racji pierwszego piątku miesiąca zapraszam do Sakr. Pojednania od godz. 17.00. 
3. W sobotę z racji Święta Przemienienia Pańskiego Msze św. będą sprawowane 
    o godz. 9.00 i 18.00. 
4. Składam „Bóg zapłać” za ofiary dla Pielgrzymów mieszkańcom …………………… 
5. Przypominam wyjeżdżającym jutro na Pielgrzymkę autokarową do Częstochowy,  
    że zbieramy się na Pl. JP II przed godz. 6.00. Przewidywany powrót do Czerniewic 
    około godz. 20.30. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁY: 

Śp. Stanisława Staruch i śp. Kazimiera Klimczak – pokój ich duszom. 
●●● 

SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 
1. Michał Plewiński, kaw. z Tom. Maz. i Justyna Wolska, panna z par. tutejszej; 
2. Wojciech Perek, kaw. z par. tutejszej i Sylwia Fau, panna z par. Rzeczyca; 
3. Marcin Skorupiński, kaw. z par. tut. i Agnieszka Lechowska, panna z Tom. Maz.; 
4. Kamil Pichola, kaw. z Olszowska i Joanna Kacprzak, panna z par. tutejszej; 
5. Norbert Szmich, kaw. z Golesz i Martyna Witek, panna z par. tutejszej. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Mężczyzna próbował zrozumieć Boga, poszedł więc do kościoła i pyta: 
- Boże, ile trwa dla ciebie milion lat? 
- Milion lat jest dla mnie jak jedna sekunda - odpowiada Bóg. 
- Boże, a czym jest dla ciebie milion złotych? 
- Milion złotych jest dla mnie jak garść grosików. 
- Boże, czy nie mógłbym dostać od ciebie paru garści grosików? 
- O tak, poczekaj sekundę...- odpowiada Bóg. 
     

                  
Z racji św. Krzysztofa Ks. Proboszcz przyjmuje życzenia od dzieci, młodzieży, służby 
liturgicznej, strażaków, zespołu „Czerniewiczanie” i od Parafian. 

INTENCJE 
                                                     PONIEDZIAŁEK 01. 08. 2011 
  9.00 …… 
                                                     WTOREK  02. 08. 2011 
  9.00 …… 



                                                              ŚRODA  03. 08. 2011 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Stanisławę Staruch /int. od córki Marianny z rodziną/; 
                +Władysława Skonecznego w 15 rocz. śmierci; 
                +Stanisławę w 2 rocz. śmierci i Aleksandra Kucharskich;   
                +Jana Grubskiego /int. od sąsiadów Wolskich i Sowików/; 
                + Macieja Fendora; 
                +Tadeusza Golenia /int. od brata z rodziną/. 
                +Stanisławę Żelazek w 5 rocz. śmierci i Władysława oraz cr. Żelazków; 
                +Jana Szczura /int. od pracowników firmy „Altar”/; 
                +Jana Dąbrowskiego /int. od syna Pawła/;  
                +Władysława Skonecznego /int. od Zofii z rodziną/;                  
                +Dariusza Bisa /int. od chrzestnicy z rodzicami/; 
                +Henryka i Zofię Skrzyckich /int. od syna Grzegorza z rodziną/; 
                +Annę i Stanisława oraz cr. Świderków. 
                                                                 CZWARTEK  04. 08. 2011 
18.00 Czcicieli o. Pio. O szczęśliwe zbiory i trzeźwość w rodzinie /int. K.Ż.R. o. Pio/. 
                                                   PIĄTEK  05. 08. 2011 
18.00 int. wolna 
                                                   SOBOTA  06. 08. 2011 
                                                     PRZEMIENIENIE PA ŃSKIE 
  9.00 Za +Stanisławę Kaczmarek w 19 rocz. śmierci oraz Mariannę i Stanisława 
                  Owczarków. 
18.00 Za +Stanisława, Zofię i Mariann ę Gierachów oraz cr. Gierachów i Gradów. 
                                                   NIEDZIELA 07. 08. 2011 
  9.00 Za +Edwarda Kowalczyka w 8 rocz. śmierci; 
               +Jana, Mariana i Andrzeja Miniaków; 
               +Jana Szczura /int. od rodziny Świderków/; 
               +Jana Dąbrowskiego /int. od babci z rodziną/; 
               +Leokadię, Władysława i Bronisława Sawickich oraz Józefa i Edwarda 
                 Kubiaków; 
               +Władysława Skonecznego /int. od chrzestnicy Małgorzaty z rodziną/; 
               +Karola Trzonka /int. od rodziny Piętków/; 
               +Ryszarda Rybaka; 
               +Dariusza Bisa /int. od Teresy z rodziną/; 
               +Bolesława Piorunowskiego w 15 rocz. śmierci, Jana i Mieczysława oraz 
                 rodziców Cabałów i teściów Piorunowskich; 
               +Ryszarda Kmitę i jego rodziców oraz Józefę i Józefa Matyjaszczyków; 
               +Tadeusza Golenia / int. Koła Żyw. Róż. ze Studzianek/; 
               +Tadeusza w 15 rocz. śmierci, Stanisławę i Jana Tomczyków, Mariannę 
                 i Stanisława Pasików oraz Stanisławę Bis; 
               +Stanisławę Staruch /int. od córki Danuty z rodziną/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny Sygitowicz z racji 90 rocz. 
                  urodzin i całej rodziny; 
          O Boże błogosławieństwo dla Mateusza Zysiaka z racji 18 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Moniki i Mirosława Miniaków z racji 
                 1 rocz. ślubu i ich syna Mikołaja. 
18.00 Za +Edwarda Szymańskiego. 


