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29 czerwca odbył się XIII Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych w Chociwiu.  
W części artystycznej wzięły udział nasze roztańczone Aniołki. Na zdjęciu zespół ”Angels” 
ze swoją trenerką Natalią  Świech. Więcej zdjęć z tej imprezy na nast. str. Informatora.  
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EWANGELIA NA XIV NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                   Mt 11,25-30 
 
Jezus łagodny i pokorny sercem  
 
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i 
ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, 
Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie 
zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 
Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny 
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a 
moje brzemię lekkie". 
 
 

 
 

Chrystus pokazuje, że droga do poczucia własnej wartości, udanego życia, a tym bardziej 
do zbawienia nie prowadzi przez sukcesy i powodzenie. Chrystus pokazuje, że zbawia Bóg, 
a nie nasze wysiłki. To, co Bóg robi dla człowieka, jest znacznie ważniejsze niż to, co 
człowiek może zrobić dla Boga. Boże upodobanie i miłosierdzie jest ważniejsze niż nasze 
sukcesy, sława i wielkość. To jest właśnie istota Ewangelii, jakże często zakryta i 
niezrozumiała dla tych, którzy wolą polegać na własnych wysiłkach i dokonaniach. Ludzie 
prości i pokorni, ci, którzy często są zepchnięci na margines życia, ludzie, którzy pomimo 
szczerych chęci i uczciwych wysiłków ponieśli porażki, ale potrafią je przyjąć w duchu 
zaufania do Boga, są bliżsi Jezusowi niż ci, którzy mają  czym się popisać i innym 
zaimponować. Ta prosta, a zarazem tak sprzeczna z duchem naszych czasów prawda, z 
największym trudem przebija się do ludzkich serc i umysłów. I może właśnie ta 
wszechpotężna żądza sukcesu, nieustanna rywalizacja o pierwszeństwo, utożsamianie 
szczęścia i poczucia bezpieczeństwa tylko z tym, co się osiągnie samemu... - może to 
wszystko jest największym ciężarem, jaki współczesny człowiek sam nakłada na swoje i 
cudze ramiona; jest źródłem stresów, nerwów, lęku i bezwzględnej konkurencji. 

W takich okolicznościach Chrystus ma dla nas cudowny lek, mogący uśmierzyć nasze 
największe niepokoje: Dobrą Nowinę o darmowej miłości Boga do każdego człowieka. 
Potrafi ją przyjąć ten, kto jest cichy i pokorny. Nie jest to wcale pójście na łatwiznę. Takie 
zaufanie i poleganie bardziej na Bogu niż na sobie jest nieraz bolesne, wymaga 
samozaparcia, nadziei, poczucia sensu niezależnego od doraźnych potwierdzeń. Ale na 
dłuższą metę przynosi to prawdziwy wewnętrzny pokój i ukojenie, bo człowiek przekonuje 
się, że Bóg jest niezawodny. Jeśli Mu całkowicie zaufamy, możemy mieć pełne poczucie 
bezpieczeństwa i nasze obciążenia znikną. 

 
      
 
 



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. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Lenę Kuta  - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści.  
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Kiedy Jan wrócił z pracy, zastał swoją żonę we łzach. 
- Twoja mama ubliżyła mi, strasznie mi ubliżyła - wyszlochała kobieta. 
- Moja mama? Ale jak, przecież jest na wakacjach, na drugim końcu świata? 
- Tak, ale dziś rano przyszedł list zaadresowany do Ciebie. Otworzyłam go, bo byłam 
ciekawa, co jest w środku. 
- No i co? 
- I na końcu listu było napisane: "P.S. Droga Katarzyno, kiedy już przeczytasz ten list, nie 
zapomnij dać go mojemu synowi". 

 
 

 
 



 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK 07. 07. 2014 
  9.00 …………. 
                                                                     WTOREK 08. 07. 2014 
  9.00 …………. 
                                                          ŚRODA  09. 07. 2014 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za  +Bogdana Jędrychowicza /int. od Barbary z dziećmi/; 
                +Tadeusza w 7 rocz. śmierci i Józefa Tworskich oraz Marię i Józefa 
                  Maszewskich; 
                +Ryszarda w 1 rocz. śmierci, Janusza i Henryka Sygitowiczów; 
                +Władysława Króla /int. od syna Kazimierza z rodziną/; 
                +Grzegorza Kaczmarczyka /int. od koleżanki Barbary z mężem/. 
                                                               CZWARTEK  10. 07. 2014 
18.00 Za +Grzegorza Kaczmarczyka /int. od Anny Kaczmarczyk/. 
                                                          PIĄTEK  11. 07. 2014 
  9.00 …………. 
                                                  SOBOTA  12. 07. 2014 
16.00 Ślub – Sylwia Rębalska i PiotrKuta. 
17.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Zbigniewa Szymczaków 
                  z racji 15 rocz. ślubu. 
                                                   NIEDZIELA 13. 07. 2014 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 Za Parafian. 
18.00 Za +Zofię i Mariana Chojeckich, dziadków Szadkowskich i Chojeckich. 
 
 

 
 


