
 

,Parafia p.w. Świętej Małgorzaty D.M.  

97-216 Czerniewice 

tel. 44 – 7104074 

www.diecezja.lowicz.pl  
 

 
 
28 kwietnia /sobota/ odbył się w naszej Parafii Diecezjalny Dzień Wspólnoty Grup  
o. Pio. Byli również obecni koledzy kursowi naszego Ks. Kanonika K. Osińskiego. 
To ich 20 rocznica święceń kapłańskich. Na zdjęciu Ks. Proboszcz wręcza album 
swojemu koledze Ks. Biskupowi M. Solarczykowi, który przewodniczył  Mszy św. 
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EWANGELIA NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ                                 J 15,1-8 
 
Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a 
Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi 
owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 
Wy ju ż jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, 
a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, 
o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 
Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie 
nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do 
ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o 
cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc 
obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami". 

●●● 
Pan nas dzisiaj zapewnia: Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Bóg 
pragnie napełniać nas swoją łaską, dawać nam wzrost i ostatecznie doprowadzić do 
zjednoczenia ze sobą. Nie mogą Mu w tym przeszkodzić nasze słabości, upadki ani 
niepokoje, bo On jest większy od naszego serca. By zrealizować swoje obietnice 
względem nas, potrzebuje tylko jednego: naszej wierności. 

 

Służba liturgiczna w drodze na eucharystię. 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe /tu w kościele/ codziennie zaraz po  
    Mszy św. o godz. 18.00 oraz do kapliczek i krzyży w swoich miejscowościach. 
2. We wtorek, tj. 8 maja zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 z racji uroczystości 
    św. Stanisława Biskupa i Męczennika. 
3. Zapraszamy w najbliższy piątek, tj. 11 V na I spotkanie Kursu Przedmałżeńskiego. 
4. W niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszam na spotkanie dzieci I Komunijne 
    z rodzicami. 
5. Informujemy, że w dniu 2 czerwca planowany jest wyjazd do Lednicy. Można się  
    już zapisywać u Ks. Artura. Koszt wyjazdu – 50 zł. 
6.Informujemy, że w dniach 13 – 15 lipca br. planowana jest pielgrzymka na trasie 
   Toruń – Gdańsk – Oliwa – Sopot. Więcej szczegółów w nast. numerze Informatora.  

●●● 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Annę Kowalską - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści.  
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Egzamin w liceum ekonomicznym. 
- Co rozumiesz pod pojęciem 'chybiona inwestycja kapitałowa' – pyta nauczyciel. 
Uczeń po chwili zastanowienia: 
- No..., jak się na przykład własną siostrę do kina zaprosi... 

●●● 

 
Na Diecezjalny Dzień Wspólnoty Grup o. Pio zjechali do naszej Parafii wierni  
z Łowicza, Skierniewic i Dmosina. Był czas na wspólną modlitwę, herbatę, ciacho, 
obiad. Uczestniczyliśmy w konferencjach. Duchową niespodziankę dostarczyła nam  
P. Teresa W.  Dała nam świadectwo wielkiej wiary. Łzy same płynęły z oczu.  
W organizacji tego dnia brali udział czciciele i sympatycy o. Pio z Czerniewic. Za to 
serdeczne „Bóg zapłać”. 
 

 
INTENCJE 

                                                  PONIEDZIAŁEK 07. 05. 2012 
18.00 Za +Zygmunta Tomczyka /greg. 1/; 
               +Wacława i Janinę Skonecznych, Zofię Czapnik, Beatę Chądzyńską oraz  
                  Stanisława Trębacza. 



                                                                     WTOREK 08. 05. 2012 
18.00 Za +Stanisławę i Kazimierza Szymańskich, Karola, Antoninę i Wacława 
                  Wojtkiewiczów oraz Anetę Sputowską; 
                +Stanisława Rybaka, dziadków Lewandowskich i Pacochów oraz Józefów; 
                +Janinę i Stanisława Sobolewskich; 
                +Jerzego Gierańczyka w 12 rocz. śmierci, rodziców Szymańskich i dziadków 
                  Gwiazdowiczów oraz Lucjana Tworskiego; 
                +Stanisławę Kuśmirek i Stanisława Sienkiewicza; 
                +Zygmunta Tomczyka /greg. 2/; 
                +Stanisława Woźniaka, Jadwigę i Wacława Fangrad oraz Józefę i Juliana  
                  Szadkowskich; 
                +Stanisławę, Apolonię i Józefa Nowaków, Zofię Bors i Danutę Kotyńską; 
                +Stanisława Szymańskiego. 
                                                          ŚRODA 09. 05. 2012 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
           O Boże błogosławieństwo dla Janiny w 60 rocz. urodzin. 
           Za +Rafała i Stanisława Ziółkowskich oraz zm. z rodziny Michalskich; 
                +Zygmunta Tomczyka /greg. 3/;;  
                +Tadeusza Grzelkę /int. od rodziny Świderków/; 
                +Stanisława Maszewskiego /int. od siostry Anieli z rodziną/; 
                + Zbigniewa Włodarczyka /int. od teściowej Zofii/; 
                +Antoninę, Franciszka i Jana Żelazków oraz Stanisława Grada; 
                +Andrzeja Klimczaka /int. od syna Benedykta z rodziną/; 
                +Edwarda Szymańskiego /int. od rodziny Żelazków/; 
                +Kamila Celigowskiego; 
                +Andrzeja Fornalczyka /int. od córki Stanisławy z mężem/; 
                +Antoninę w 20 rocz. śmierci i Stanisława oraz Rocha i Józefę Szymańskich. 
                                                                CZWARTEK  10. 05. 2012 
18.00 Za +Zygmunta Tomczyka /greg. 4/; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mai Rudzkiej w 1 rocz. urodzin; 
          Za dusze w czyśćcu cierpiące, których ciała spoczywają na cmentarzu 
                  w Czerniewicach. 
                                                   PIĄTEK 11. 05. 2012 
18.00 Za + Zygmunta Tomczyka /greg. 5/; 
               +Stanisława Ciach i Władysława Świecha. 
                                                   SOBOTA 12. 05. 2012 
18.00 Za +Stanisława Kocika, Stanisławę i Zygmunta Goździk oraz Henryka Miko; 
               +Seweryna, Władysławę i Stanisława Chwalińskich, Halinę i Piotra Gilów 
                 oraz Cecylię i Jana Stępniarków; 
               +Zygmunta Tomczyka /greg. 6/. 
                                                    NIEDZIELA 13. 05. 2012 
  9.00 Za zmarłych Parafian; 
               +Zygmunta Tomczyka /greg. 7/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla i zdrowie dla Stanisławy Tworskiej z racji 
                  75 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Genowefę Bernaciak w 8 rocz. śmierci i Jana oraz Józefa Badowskiego 
                  /int. od córki Józefy/. 
 


