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6 stycznia 2015 r. odbyło się gminno – parafialne kolędowanie w Sali OSP 
w Czerniewicach. Na początku wystąpiły parafialne „Aniołki” i grupy Gm. Oś. Kultury 
śpiewające i grające na instrumentach. Potem był wspólny śpiew kolęd pod dyrekcją Pana 
Kazimierza Derenia. W przerwach kolędowania był czas na herbatkę, kawę i ciacho, które 
upiekły Panie z Par. Z. „Caritas”. Cały program poprowadziła dyrektor GOK Pani Izabela 
Stańdo. Na koniec Ks. Proboszcz podziękował władzom Gminy i Parafianom za obecność 
na spotkaniu oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego spotkania.  
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EWANGELIA NA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                                                           Mk 1, 6b-11 
 
Chrzest Jezusa 
 
Jan Chrzciciel tak głosił: "Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby 
się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić 
was będzie Duchem Świętym".  
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. 
W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie". 
 

 
 
Znowu wróciliśmy myślą i sercem nad Jordan. Aby jeszcze raz usłyszeć napomnienia 

Jana, aby zamyślić się nad proszącym o chrzest Jezusem. Uwierzyliśmy - Jezusowi 
i w Jezusa. Zarówno sama wiara, jak i pójście za Jezusem drogą Ewangelii wymagają 
ciągłych powrotów, nieustannego ponawiania decyzji. 
          Chrześcijanin każdego dnia musi wracać do źródła i początku - do sakramentalnej 
łaski chrztu, którą został obdarowany. Temu darowi i temu zobowiązaniu trzeba dochować 
wierności. Wiarę trzeba ożywiać. Wierność zasadom Ewangelii - umacniać. Tylko wtedy 
i tylko z Jezusem można zwyciężyć zło otaczające nas zewsząd. Zwycięstwem, które 
zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus 
jest Synem Bożym? - pisze Apostoł Jan. 
          Kończy się czas Bożego Narodzenia. Kończy się czas zamyślenia nad tajemnicą 
Wcielenia Bożego Syna. Czas życia toczy się jednak dalej. Prorok Izajasz woła: Szukajcie 
Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! A jest blisko, bardzo 
blisko, skoro nie tylko narodził się jako człowiek, ale stanął pośród gromady grzeszników 
nad Jordanem, aby być jednym z nich. Nie przez grzech - bo zła nie popełnił. Ale przez 
zwycięstwo nad grzechem. Nadzieja tego zwycięstwa jest siłą i radością chrześcijan. Sam 
Jezus jest naszą radością i siłą. 

 

                    
 

 
 

 



 
OGŁOSZENIA 

1. Porządek duszpasterskiego nawiedzenia rodzin. Poniedziałek, 12 stycznia br.: Wielka 
Wola Wieś, Wielka Wola Parcela i Wielka Wola Trakt (od 9:00 z obu stron); wtorek, 
13 stycznia br.: Annopol Duży i Mały (od 9:00 z obu stron); środa, 14 stycznia br.: 
Studzianki Wieś i RSP (9:00 z obu stron); czwartek, 15 stycznia br.: 3 domy ul. 
Wschodniej, ul. Polna i ul. Parkowa (od 9:00-jeden ksiądz); piątek, 16 stycznia br.: 
Studzianki za trasą, Lechów 2 i 3, Czerniewice Małe i Wrzoski (od 9:00 z obu stron); 
sobota, 17 stycznia br.: Czerniewice, ul. Mazowiecka od nr. 1 do starej apteki łącznie 
z ul. Leśną, po przeciwnej stronie kościoła (od 9:00 z obu stron) .  

2. W piątek, 16 stycznia br., o godz. 18:00 w plebanii odbędzie się spotkanie młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 

3. W piątek, 6 lutego br. jest planowany wyjazd na Jasną Górę  na dekanalne czuwanie   
nocne przed Obrazem Matki Bożej. Wyjazd w pt. o godzinie 18:00 i powrót w sobotę ok. 
godz. 6:00. Dokładny koszt i lista, na którą będzie można się wpisywać będą w zakrystii 
od przyszłej niedzieli. 

4. Będziemy gościli w parafii Chór Salezjańskiej Szkoły Muzycznej z Lutomierska. Chór  
zaśpiewa na Mszy św. 11.01.2015 r. o godz. 16:00, a po mszy będziemy mogli 
wysłuchać koncertu kolęd w ich wykonaniu.  

5. Od dzisiejszej niedzieli jest możliwość  składania ofiar na inwestycje parafialne  
u radnych, którzy będą do dyspozycji z listami wpłat w kruchcie kościoła.   

6. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1289,00 zł. Bóg 
zapłać! 

 

 
    DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO  ZWI ĄZKU  MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ:  
Marcelina Dereń, panna z parafii tutejszej i Michał Śmiechowicz, kawaler z par. św. 
Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, zapowiedź pierwsza.  
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

W bożnicy litewskiego miasteczka toczyła się ożywiona dysputa na temat mrocznych 
perspektyw doczesnego żywota. 
- Ot, weźcie takiego wileńskiego milionera jak Opatow. Ma piękny dom, służbę, śliczną 
córkę Esterę. No i co z tego? Musi umrzeć, jak każdy z nas. Wszyscy wcześniej czy później 
spotkamy się na cmentarzu.  
- Ja - powiada Josel - ja chciałbym po śmierci leżeć obok wielkiego talmudysty Ezechiela. 
- A ja - wzdycha Icek – chciałbym, żeby mnie pochowano w pobliżu grobu rabbiego 
Gaona.  
- A ja – wzdycha Motke – chciałbym leżeć obok Estery Opatow… 
- Tyś oszalał?! - ofukną go Żydzi - Przecież ona jeszcze wcale nie umarła! 
- No właśnie. 

 

 



 
INTENCJE 

  
                                                             PONIEDZIAŁEK,  12. 01. 2015 r. 
  7:30 – 1) wolna intencja; 
    2) za + Helenę, 10 Msza św. gregoriańska. 
 
                                                                           WTOREK,  13. 01. 2015 r. 
  7:30 – 1) wolna intencja; 
              2) za + Helenę, 11 Msza św. gregoriańska.  
 

                                                              ŚRODA, 14. 01. 2015 r. 
16:00 – 1) za + Helenę, 12 Msza św. gregoriańska; 
             2) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 18 marca 2015 r./:   
                 za + Stanisławę Sobczak w 11 roczn. śm. 
 
                                                                   CZWARTEK,  15. 01. 2015r. 
  7:30 – 1) za + Helenę, 13 Msza św. gregoriańska; 
    2) wolna intencja.  
 
                                                               PIĄTEK,  16. 01. 2015 r.  
16:00 – 1) za + Mariana Olczaka (int. od kuzyna Jana z rodz.); 
             2) za + Helenę, 14 Msza św. gregoriańska. 
 
                                                               SOBOTA,  17. 01. 2015 r. 
16:00 – 1) za + Mariana Olczaka (int. od brata Grzegorza z rodz.); 
              2) za + Helenę, 15 Msza św. gregoriańska. 
 
                                                               NIEDZIELA, 18. 01. 2015 r. 
  9:00 – 1) za + Wiesławę w 2 roczn. śm. i Jana Melów, Andrzeja Jarzębskiego, zm. z c.r.  
                          Melów i Byczkowskich; 
                      + Adama Plutę w 6 roczn. śm, Mariana i Jerzego Plutów, zm. c.r. Plutów 
                          i  Włodarczyków; 
                       + Zofię Marcjanik (int. od wnuka Macieja z rodz.); 
                       + Mariana Olczaka (int. od chrześnicy Beaty); 
                       + Tadeusza Łysakowskiego (w miesiąc po pogrzebie-int. od żony i syna); 
                       + Cecylię Sosnowską (int. od męża); 
                       + Jerzego, Olgę i Czesława Sołtysiaków oraz Janinę Porczyk; 
                       + Piotra Głowackiego (int. od chrzestnej);    
              2) za + Helenę, 16 Msza św. gregoriańska. 
12:00 – 1) za + Mariana Gieracha; 
              2) za Parafian. 
16:00 – za + Stanisławę, Teodorę, Henryka Duchnowskich, dziadków i pradziadków 
                     Duchnowskich. 
 
 
 
 


