
 

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

97-216 Czerniewice 

tel. 44 – 7104074 

www.diecezja.lowicz.pl  
                                                                                                                               

               
                                                         

 
 
 
 
 
 
 

Aby świątynia nie była nam obca 
 
/Cd./Podczas Mszy Świętej ministranci używają ampułek, w których zanoszą do 
ołtarza wino i wodę. Lawaterz (od lavabo = obmywam) to dzbanuszek, z którego 
ministrant polewa wodą palce kapłana, przechyla ten dzbanuszek nad palcami 
kapłana, a pod spodem trzyma przeznaczoną do tego miseczkę /cd. str. 2/. 
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EWANGELIA NA DWUNASTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                 Łk. 1,57-66.80 
Narodzenie Jana Chrzciciela. 
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni 
usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, 
Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan».  
Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc 
znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan 
będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język 
się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej 
górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, 
którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kim że będzie to dziecię?» Bo 
istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na 
pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. 

●●● 
Był dzieckiem oczekiwanym. Z ludzkiego punktu widzenia Elżbieta i Zachariasz byli 
już w podeszłym wieku. Szanse na upragnione dziecko były prawie żadne. A jednak, 
dla Boga nie ma nic niemożliwego. Stał się cud. Z radością Elżbieta nosiła go w sobie, z 
radością urodziła, a krewni jej i sąsiedzi cieszyli się z tego powodu wraz z nią. Nadano 
mu imię Jan, wbrew rodzinnej tradycji, ale zgodnie z wolą Bożą. Dla rodziców Jana 
Chrzciciela nie było problemu, by słuchać bardziej Boga, niż ludzi. Elżbieta i 
Zachariasz mieli duże wyczucie tego, co Boże. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się na 
duchu. 
Czy byliśmy chciani, oczekiwani z radością przez naszych rodziców i krewnych? 
Dowiedzieć się, że tak, to wielkie szczęście. Szanujmy swych rodziców, czcijmy ich – 
także za to – że nasze poczęcie i narodziny były dla nich radością. 
Boże Stwórco, który byłeś źródłem radości dla Elżbiety, Zachariasza oraz ich 
krewnych i sąsiadów z racji narodzin Jana Chrzciciela. Dziękujemy Ci, żeś nas 
stworzył. Dziękujemy równocześnie za dar chrztu świętego. Ty obdarzyłeś nas 
godnością dzieci Bożych. Daj, byśmy szanowali ją w sobie samych oraz w każdym 
innym człowieku, aż po żywot wieczny.                                                                  

  Ministrant podczas udzielania Komunii 
Świętej posługuje się też innym rodzajem 
pateny. Jest to podobny do wymienionego 
przy kielichu talerzyk z rączką - ministrant 
podtrzymuje tę patenę pod brodą osoby 
przyjmuj ącej Komunię Świętą (aby 
uniemożliwi ć ewentualny upadek 
konsekrowanego komunikantu na ziemię) 
/cdn/.

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 
Patryka Błazińskiego i Michała Świecha - niech Bóg prowadzi ich przez życie drogą 
                                                                       wiary, prawdy i miłości. 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe zaraz po Mszy św. o g. 18.00.  
2. W związku z zakończeniem roku szkolnego zapraszamy do Sakr. Pojednania 
    uczniów Szk. Podstawowej w środę /27.VI/ od godz. 16.30, Gimnazjum w czwartek 
    /28. VI/ od godz. 16.30. 
3. W sobotę, 30 czerwca br., zapraszamy po Mszy św. o godz. 18.00 należących do 
    Kół Żywego Różańca Dziecięcego i Młodzieżowego na ognisko z atrakcjami.  

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA: 

Śp. Antonina Pawlak – pokój jej duszy. 
●●● 

SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 
Sylwester Musialik, kaw. z par. tut. i Sylwia Milewska, panna z par. Boguszyce; 
Łukasz Antkowicz, kaw. z par. Żelechlinek i Małgorzata Skoneczna, panna z par. tut. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Pycha 
Dzięki szatańskiej pysze 
Jednych nie słucham, drugich nie słyszę. 
                                                  Jan Sztaudynger 
 

INTENCJE 
                                                  PONIEDZIAŁEK  25. 06. 2012 
18.00 Za +Władysława Skonecznego /greg. 19/. 
                                                                     WTOREK  26. 06. 2012 
18.00 Za +Władysława Skonecznego /greg. 20/. 
                                                          ŚRODA  27. 06. 2012 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
           Za +Władysława Gieracha i rodziców Żyłków; 
                +Władysława Gieracha w 17 rocz. śmierci; 
                +Władysława i Mariana Tworskich oraz Mariannę Wójciak;  
                +Władysława Skonecznego /greg. 21/; 
                +dziadków Strzechowskich i Skonecznych; 
                +Jana Kaczmarczyka /int. od mieszkańców ul. Klonowej i przyległych/; 
                +rodziców Matuszczaków, Świderków i rodzeństwo; 
                +Henryka Tkacza /int. od mieszkańców Domu Nauczyciela/; 
                +Józefę Piorunowską /int. od siostry Heleny z rodziną/; 
                +Mariannę Skoneczną /int. od syna Tadeusza z rodziną/; 
                +Stanisławę Pietrzak /int. popogrzebowa/; 
                +Mariannę Skorzycką /int. od wnuczka Dariusza z rodziną/; 
                +Jana i Tadeusza Grzelków oraz Stanisławę i Józefa Kordeckich; 
                +Stanisławę, Władysława i dziadków Pasików, Janinę i dziadków Grzelków 
                  oraz Juliusza Antosika; 
                +Marcjannę, Piotra, Władysława, Jana i Stefana Włodarczyków oraz 
                  Aurelię, Stanisława i Wiesława Kutę; 
                +Władysławę i Władysława Haraśnych;         
                +Stanisławę i Stefana Ostałowskich, cr. Ostałowskich i Pecynów; 
                +Anielę i Konstantego Kielanów oraz Kazimierę i Jana Szurmańskich; 



                +Jana, Helenę i Wacława Kielan oraz Zofię Klimczak; 
                +Stanisławę w 11 rocz. śmierci, Władysława i Tadeusza Miksów oraz 
                  Henryka Duczka; 
                +Janinę i Józefa Woźniaków oraz Piotra, Józefa i teściów Rokickich. 
                                                                CZWARTEK  28. 06. 2012 
18.00 Za +Władysława Skonecznego /greg. 22/; 
                 +Teresę Kacprzak w 13 rocz. śmierci.  
                                                   PIĄTEK 29. 06. 2012 
18.00 Za +Władysława Skonecznego /greg. 23/. 
                                                   SOBOTA 30. 06. 2012 
17.00 Ślub – Anna Dziubek i Tomasz Wojtyś. 
18.00 O Boże błog., zdrowie i wszelkie łaski dla Kacperka i Filipa oraz i ch rodziców;  
          Za +Władysława Skonecznego /greg. 24/. 
                                                    NIEDZIELA 01. 07. 2012 
  9.00 Za +Dariusza Bisa w 1 rocz. śmierci; 
               +Mariolę w 17 rocz. śmierci, Jadwigę, Mariannę i Bolesława Kobyłeckich 
                 oraz Jana Sochę; 
               +Wacława Rosłaniec /int. od syna Krzysztofa z rodziną/; 
               +Władysława Skonecznego /greg. 25/; 
               +Mariana Musika /int. od synów z rodzinami/; 
               +Andrzeja Klimczaka /int. od wnuczek Iwony i Justyny z rodzinami/;  
               +Tadeusza Wójciaka /int.od teściów Lechowskich/; 
               +Jana Bernaciaka w 28 rocz. śmierci oraz Genowefę i Józefa Badowskich 
                 /int. od córki Józefy/; 
               +Stefana Chudego /int. od chrześniaka Grzegorza/; 
               +Władysława w 40 rocz. śmierci, Anielę, Jana i Longina Szczepańskich, 
                 Mieczysława i Piotra Żyłków, cr. Rogulskich, Szczepańskich i Żyłków; 
               +Wiesława Starucha w 10 rocz. śmierci; 
               +Jana i Władysława Żelazków; 
               +Henryka Tkacza /int. od pracowników Urzędu Gminy/; 
               +Józefę Piorunowską /int. od chrzestnicy Zofii z rodziną/; 
               +Józefa i Zofię Dąbrowskich oraz cr. Praglów; 
               +Wandę Goździk /int. od Basi, Teresy i Oli/; 
               +Aleksandra i Martę oraz cr. Miniaków; 
               +Kazimierza i teściów Skonecznych; 
               +Władysława w 5 rocz. śmierci i Helenę Szczur; 
               +Tadeusza Miksę; 
               +Ryszarda w 5 rocz. śmierci, Stanisława, Tadeusza i Grzegorza Bernatów; 
               +Halinę Pałągiewicz /int. od chrzestnej z rodziną/; 
               +Zofię Miksa /int. od Koła Żywego Róż. ze Stanisławowa i Teodozjowa/; 
               +Józefę Piorunowską /int. od synowej Jadwigi z rodziną/; 
               +Władysławę, Romana i Henryka Świechów, Zofię i Mieczysława 
                 Moczarskich oraz dziadków Świechów i Tworskich; 
               +Antoninę Pawlak /int. popogrzebowa/. 
12.00 O Boże błog. i zdrowie dla Jadwigi i Aleksandra Kieliszek z racji 50 rocz. ślubu. 
18.00 Za +Zofię i Mariana Chojeckich oraz dziadków Szadkowskich i Chojeckich. 
 


