
 

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

97-216 Czerniewice 

tel. 44 – 7104074 

www.diecezja.lowicz.pl  
 

 
 
 
 

9 sierpnia 2014 roku 
Gościmy w naszej Parafii pielgrzymów zdążających na Jasną Górę. Wszystkich gości wita 
w kościele Ks. Proboszcz –Adam. Spotkanie rozpoczyna się eucharystią. Po niej pielgrzymi 
idą do parku na posiłek i odpoczynek. Mimo trudu pielgrzymowania są bardzo weseli, 
spontaniczni, chętni do zabawy. 
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EWANGELIA NA XIX NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                    Mt 14,22-33 
 Jezus chodzi po jeziorze 
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i 
wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden 
na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo 
stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej 
straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go 
kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz 
przemówił do nich: "Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się". Na to odezwał się Piotr: "Panie, 
jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie". A On rzekł: "Przyjdź". Piotr wyszedł 
z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i 
gdy zaczął tonąć, krzyknął: "Panie, ratuj mnie". Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił 
go mówiąc: "Czemu zwątpiłeś, małej wiary?" Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci 
zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: "Prawdziwie jesteś Synem Bożym". 

 
       Burza czy też walka z żywiołami natury w kulturze biblijnej symbolizują walkę ze 
Złym.  Zło jest zabójcze dla nas i innych, którym je czynimy. Niszczy i zabija życie Boże. 
Miotają nami fale grzeszności, ułomności i słabości. One mogą nas pochłonąć. Gdy 
jesteśmy w tragicznej sytuacji i czujemy, że fale zła nas zabijają, wówczas musimy wołać 
do Jezusa: „Panie, ratuj mnie”, jak wołał Piotr, gdy idąc do Niego po wodzie, zląkł się 
i zaczął tonąć. Potrzebujemy Jego pomocy, Jego łaski.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po posiłku czas na wypoczynek i wspólną zabawę. 



 
OGŁOSZENIA 

1. Prosimy bardzo o przygotowanie parafialnego wieńca dożynkowego na dożynki gminno 
    -parafialne, które odbędą się 31 sierpnia br., mieszkańców Gaju i Dzielnicy. 
2. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się przez pracę, ofiary i modlitwę  
    w podjęcie w naszej Parafii pielgrzymów zdążających na Jasną Górę. Bóg zapłać Pani 
    Emilii Sygitowicz i wszystkim Paniom, które w imieniu całej Parafii okazały 
    utrudzonym pielgrzymom ewangeliczną gościnność przygotowując posiłek w kuchni 
    szkolnej, dzięki uprzejmości władz gminnych oraz Paniom z Caritas, które 
    przygotowywały dania w kuchni pod kościołem. Dziękuję władzom Gminy za 
    współpracę i cenną pomoc.  
3. Dziękujemy za ofiary złożone na pokrycie kosztów poczęstunku pielgrzymów 
    mieszkańcom Józefowa-220 zł; Studzianek Wsi – 280 zł; Czerniewic ul. Mazowieckiej 
    (po przeciwnej stronie kościoła) – 527 zł; ul. Mazowieckiej(po stronie kościoła) - 195 zł; 
    ul. Szkolnej, Północnej i Zagóry 1-250 zł; ul.Polnej – 80 zł; os. Skarpa – 720 zł; Parceli I 
   / czyli ul. Południowej/ – 210 zł; Dzielnicy – 160 zł. 
4. 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - tzw. MB Zielnej, 
     Msze święte o godzinie 9-tej i 18-stej.  W tym dniu,  podczas liturgii,  poświęcamy  
     kwiaty, zioła i kłosy zbóż w akcie dziękczynienia za zebrane plony i błogosławieństwa 
     dóbr otrzymanych od Pana wszelkiego stworzenia .  
5. Bóg zapłać za złożone ofiary na tacę w niedzielę 3 sierpnia br. w wysokości 1206,50 zł. 
 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Michała Piotra Kościechę - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, prawdy  
                                             i miłości. 
 

 
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEO ZWI ĄZKU MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ: 

- Jacek Marek Lubicki, kaw. z par. w Lubochni i Katarzyna Skoneczna, panna z par. 
          tutejszej, zapowiedź II; 
- Krzysztof Zaręba, kaw. z par. św. Mikołaja w Żdżarach i Katarzyna Musik, panna z par. 
          tutejszej, zapowiedź II; 
- Paweł Jastrzębski, kaw. z par. św. Jakuba Ap. w Krzemienicy i Joanna Szymańska, panna 
          z par. tutejszej, zapowiedź II; 
- Konrad Kotynia, kaw. z par. tutejszej i Justyna Wach, panna z par. NMP Królowej Polski  
          w Tomaszowie Maz., zapowiedź I. 
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach kanonicznych do zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego przez w/w osoby zobowiązany jest powiadomić o tym proboszcza parafii. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Rodzina zaprosiła księdza na niedzielny obiad. Gdy zasiedli do stołu, ksiądz zaproponował 
wspólną modlitwę przed posiłkiem. Na co mały Jasiu powiedział: 
- Spokojnie, proszę księdza. Moja mama całkiem nieźle gotuje.  
 
 



 
 

INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK 11. 08. 2014 

Wspomnienie św. Klary 
18.00  O Boże błogosławieństwo dla Władysławy z okazji 80 rocznicy urodzin z prośbą  
                  o dalsze łaski. 
                                                                     WTOREK 12. 08. 2014 
18.00 Wolna intencja. 
                                                           ŚRODA 13. 08. 2014 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za + Zofię Kobyłecką w 9 rocz. śmierci, zmarłych z c.r. Kobyłeckich i Gradowskich;  
               + Bogdana Jędrychowicza (int. od chrześniaka Pawła z rodz.); 
      + Grzegorza Kaczmarczyka (int. od chrześniaka Arkadiusza z rodz.); 
      + Władysława Sekułę (int. od rodziny Pecynów).  
 
                                                               CZWARTEK  14. 08. 2014 

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika 
18.00 Wolna intencja. 
 
                                                          PIĄTEK  15. 08. 2014 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (MB Zielnej)  
  9.00  O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Zofii i Józefa Frątczaków z okazji  
                  49 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa. 
18.00 Za  +Władysławę i Feliksa Kłosów oraz Antoninę i Stanisława Sekułów. 
 
                                                          SOBOTA  16. 08. 2014 
18.00 Wolna intencja. 
 
                                                   NIEDZIELA 17. 08. 2014 
  9.00 Za  +Agnieszkę i Stanisława Miniaków oraz zm. z cr. Koprów i Miniaków;                              
                   + Longina w 4 roczn. śm., Jana, Anielę i Władysława Szczepańskich oraz zm.  
                    z cr. Szczepańskich;  
                + Józefę Kowalczyk (int. od Marysi z rodz.); 
                + Annę Skoneczną (int. od syna z żoną); 
                + Mariannę, Mariolę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich oraz Jana Sochę;  
                + Danutę Kmita (int. od córek z rodzinami); 
                + Tadeusza Krasuckiego w 2 roczn. śm. oraz jego rodziców i dziadków; 
                + Genowefę w 1 roczn. śm., Józefa, Sławomira Michałowskich, Danutę  
                   Cichowską; 
                + Henryka Miko, Jana, Mariana, Władysława Miko, Stanisławę i Zygmunta  
                   Goździk oraz Stanisława Kocika; 
               + Józefę w 5 roczn. śm., Konstantego i Stanisława Skorupińskich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Władysława z ok. 80 roczn. urodzin 
                   oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny. 
18.00 Za +Aldonę Szczepańską (int. od szwagierki Iwony z rodz.). 
 


