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W minionym tygodniu przeżywaliśmy Odpust Parafialny. Poprzedziło go 
Czterdziestogodzinne Nabożeństwo. Jego istotą jest całodzienna adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Adoracja zawsze jest zakorzeniona w liturgii 
eucharystycznej, dlatego jest ono zaczynane i kończone Mszą Świętą. Celem tego 
nabożeństwa jest pogłębienie więzi wierzących z Chrystusem obecnym w Sakramencie 
Ołtarza - obecnym na sposób trwały w przechowywanym w tabernakulum Chlebie 
Eucharystycznym. 
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EWANGELIA NA SIEDEMNASTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                            J 6,1-15 
 
Jezus rozmnaża chleb. 

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo 
widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali.MJezus wszedł na wzgórze i 
usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc 
Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: 
"Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?" A mówił to wystawiaj ąc go na próbę. 
Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: "Za dwie ście denarów nie 
wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać". Jeden z uczniów 
Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który ma 
pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?" Jezus zatem 
rzekł: "Ka żcie ludziom usiąść". A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc 
mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i 
odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając 
tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: "Zbierzcie pozostałe ułomki, 
aby nic nie zginęło". Zebrali wi ęc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które 
zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, 
jaki cud uczynił Jezus, mówili: "Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyj ść 
na świat". Gdy wi ęc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać 
królem, sam usunął się znów na górę. 

 

 

 

 
 
 
W dzisiejszej refleksji nad darem chleba nasuwa się myśl: wdzięczność wobec Boga i 
ludzi. Wobec Boga - bo to On otwiera swą rękę i karmi nas do syta. Wdzięczność 
wypowiadająca się modlitwą przy jedzeniu. Ilu z nas o tym pamięta? Niewielu. A 
przecież nawet Jezus, gdy wziął owe chleby do podziału, najpierw odmówił 
dziękczynienie. I kolejny wyraz wdzięczności: szacunek dla chleba. Ani okruszyny 
zmarnować nie wolno. I znów Jezus, który nakazał: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby 
nic nie zginęło! Wdzięczność wobec Boga musi być dopełniona wdzięcznością wobec 
ludzi. Bo nie można w chlebie oddzielić ich wysiłku od Bożego daru. "Dziękuj ę" - to 
codzienne "dziękuj ę" tym, którzy przygotowuj ą posiłek i nam go podają. "Dzi ękuj ę", 
które jako społeczeństwo winniśmy ciężkiej pracy rolników. 
 
 
 

 



 
OGŁOSZENIA 

1. 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. 
2. Do środy zapisuję na XVII Łowick ą Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy. Przy  
    zapisie konieczny jest nr PESEL i adres. Koszt 55 zł od osoby. 
3. W najbliższy czwartek, tj. 2 sierpnia zapraszam czcicieli i sympatyków o. Pio 
    na Msze św. i adorację o godz. 18.00. 
4. Z racji I pi ątku miesiąca zapraszam do Sakr. Pojednania w piątek od godz. 16.30. 
5. Zapraszamy na zajęcia taneczne Małe Aniołki i Angels na godz. 10.00, 11.00 i 12.00 
    w najbliższy piątek, tj. 3 sierpnia br.  

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Zuzannę Dziedzinę - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Jerzy Przybyłek – pokój jego duszy. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Zjadł sam siebie 
Niejeden nie pojmie na własnym pogrzebie, 
Że kąsał innych - a zjadł sam siebie. 
                                       Jan Sztaudynger 
 
 

 
 
 

Z racji uroczystości św. Krzysztofa Ks. Proboszcz święci pojazdy . 
 
 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  30. 07. 2012 
……. 
                                                                     WTOREK  31. 07. 2012 
……. 
                                                          ŚRODA  01. 08. 2012 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
           O Boże błogosławieństwo dla Księdza Krzysztofa z racji imienin. 
           Za +Henryka Tkacza /int. od mieszkańców ul. Klonowej i przyległych/; 
                +Mariannę Skoneczną /int. od Koła Żywego Róż. z Dąbrówki/; 
                +Antoninę Pawlak /int. od siostry Kazimiery z rodziną/; 
                +Helenę Lechowską w 3 rocz. śmierci oraz rodziców Gilów; 
                +Stanisława Żegnała w 13 rocz. śmierci, teściów Żegnałków i ich dzieci 
                  oraz rodziców Nowocinów i ich dzieci. 
                                                                CZWARTEK  02. 08. 2012 
18.00 Czcicieli o. Pio – O pokój na świecie /int. Koła Żywego Róż. o. Pio/. 
                                                   PIĄTEK 03. 08. 2012 
18.00 Za +Mariannę Skoneczną /int. od siostry Władysławy z dziećmi/. 
                                                   SOBOTA 04. 08. 2012 
18.00 Za +Sylwię Głąbikowską. 
                                                    NIEDZIELA 05. 08. 2012 
  9.00  Z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Henryki Wojciechowskiej i synów 
                   z prośbą o dalsze błogosławieństwo. 
           Za +Mariannę i Wincentego Dulembów oraz Marię Wójcik; 
                 +Janinę i Kazimierza Rybaków; 
                 +Stanisławę i Aleksego Kucharskich; 
                 +Radosława Piorunowskiego /int. od mamy/; 
                 +Edwarda Kowalczyka w 9 rocz. śmierci; 
                 +Wacława Rosłaniec /popogrzebowa/; 
                 +Stefana Chudego /int. od siostry Zofii z dziećmi/; 
                 +Sylwię Głąbikowską w 1 rocz. śmierci; 
                 +Zofię i Ignacego Włostowskich, Jana Rogulskiego, Halinę i Wacława 
                   Skonecznych; 
                 +Stanisławę, Władysława i Jana Żelazków; 
                 +Józefę Piorunowską /int. od synowej Jadwigi/; 
                 +Aleksandra, Marię, Jana, Mariana i Andrzeja Miniaków; 
                 +Stanisławę Pietrzak /int. Koła Żywego Róż. z Annowa/; 
                 +Tadeusza Tomczyka w 15 rocz. śmierci, Jana i Stanisławę Tomczyków, 
                   Mariannę i Stanisława Pasików oraz Stanisławę Bis; 
                 +Wacława Fiedorowicza oraz Helenę i Franciszka Bogusławskich; 
                 +Apolonię i Józefa Warda oraz Ewę i Henryka Nagórka; 
                 +Bolesława Żelazek oraz Janinę i Mariana Kijowskich; 
                 +Henryka Miko w 30 rocz. śmierci, Stanisławę i Zygmunta Goździk, 
                   Stanisława Kocika oraz Barbarę Piotrowską. 
12.00 O Boże błog dla Katarzyny i Łukasza z racji 3 rocz. ślubu i ich córeczki; 
          O Boże błog. i zdrowie dla Ewy i Tomasza Czapnik z racji 1 rocz. ślubu 
18.00 O Boże błog. i zdrowie dla Parafianina z racji 50 rocz. urodzin. 


