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EWANGELIA NA PIĘTNASTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                        Mk 6,7-13 
 
Rozesłanie apostołów. 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę 
nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz 
laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. "Ale idźcie obuci w sandały i nie 
wdziewajcie dwóch sukien". I mówił do nich: "Gdy do jakiego domu wejdziecie, 
zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą 
was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla 
nich". Oni wi ęc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów 
oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 

 

Jezus powołuje swoich uczniów do głoszenia Ewangelii. Daje im konkretne wskazania, 
w jaki sposób mają wykonać swą misję. My również, przez chrzest, zostaliśmy 
wezwani do dzielenia się wiarą z bliźnimi. Nie możemy skarbu wiary zachować dla 
siebie. Wiara ma wymiar społeczny: należy do wszystkich. Inni również potrzebują 
Chrystusa. Dlatego nas również posyła: bez trzosa, bez zbędnych obciążeń, bez 
ludzkich kalkulacji powodzenia misji. Posyła nas do tych, z którymi żyjemy pod 
jednym dachem, uczymy się w szkole, pracujemy. Do tych, których może jeden jedyny 
raz spotkamy w życiu. Pan powierza nam trudne zadanie. Mamy być apostołami Jego 
miłości. Bez lęku mówić o Nim i świadczyć swoją postawą, że Jego miłość wystarczy, 
aby być szczęśliwym. Jest to zadanie, którego lękamy się ze względu na wrogość 
świata, ale także naszą ludzką ułomność i grzeszność.  
Na co możemy liczyć? Na troskliwą obecność Chrystusa, który sam pomoże nam w 
wypełnieniu naszej misji i który zatroszczy się zawsze o nas. On umocni nas swoją 
łaską.  
 

                   
 

„ołtarz Matki Bo żej Fatimskiej”.



 
OGŁOSZENIA 

1. 22 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 
    Upominek. 
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 indywidualną 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. 

 
 

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 
Oliwi ę Gil - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 

 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Utnij język  
 
Utnij język, by poskromić mowę, 
Zanim ci język - utnie głowę. 
                                       Jan Sztaudynger 
 

                                                                           

W naszej świątyni przy bocznych ścianach stoją również feretrony /cdn./ 

          



 
INTENCJE 

 
                                                 PONIEDZIAŁEK  16. 07. 2012 
18.00 Za +Henryka Tkacza /int. od córki Agnieszki z rodziną/. 

 
                                                                     WTOREK  17. 07. 2012 
……. 
                                                          ŚRODA  18. 07. 2012 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
           Za +Czesława i Krystynę Boneckich; 
                +Jana Kaczmarczyka /int. od chrześniaka Bogdana z żoną/; 
                +Henryka Tkacza /int. od Tośka z żoną/; 
                +Mariannę Skoneczną /int. od wnucząt Anny i Waldemara z rodzinami/; 
                +Mariannę Skorzycką /int. od wnuczki Agnieszki z rodziną/; 
                +Zofię Miksa /int. popogrzebowa/; 
                +Antoninę Pawlak /int. od wnucząt/; 
                +Czesława, Stanisława, Józefa, Annę  i Michała Olszewskich; 
                +Bogdana Rokickiego i Kamila Celigowskiego; 
                +Eleonorę, Anielę i Władysława Skonecznych, Kazimierę, Kazimierza 
                  i Bernarda Rogulskich oraz Bronisława Tworskiego. 
 
                                                                CZWARTEK  19. 07. 2012 
18.00 Za +Mariannę Skorzycką /int. od Zuzanny Bednarek z rodziną/. 
 
                                                   PIĄTEK 20. 07. 2012 
18.00 Za +Andrzeja Golenia w 12 rocz. śmierci i chrzestnych oraz Józefa Gromka. 
 
                                                   SOBOTA 21. 07. 2012 
18.00 Za +Stefana Chudego /int. od rodziny Metów/. 
 
                                                    NIEDZIELA 22. 07. 2012 
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla Emila Rybaka w 1 rocz. urodzin i jego rodziców; 
          Za +Ryszarda Kmitę w 10 rocz. śmierci i jego rodziców oraz Józefę i Józefa 
                  Matyjaszczyków. 
 12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Patrycji i Michała z racji 1 rocz. ich 
                  urodzin i rodziców. 
18.00 Za +Jana Grubskiego. 
 
 
 

 
 
 
 
 


