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Wydarzenia minionego tygodnia to rocznica I Komunii św., obrzęd przyj ęcia nowych 
ministrantów, „XIV Powiatowy Konkurs Kulinarny Potr aw Regionalnych”, na 
którym wystąpił parafialny zespół „Angels” oraz uroczystość Bożego Ciała /więcej 
zdjęć na stronie internetowej Parafii a reportaż zdjęciowy z konkursu kulinarnego 
i Bożego Ciała w nast. n-rze Inf./. 
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EWANGELIA  NA X NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                       MK  3, 20-35  

Szatan został pokonany  
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet 

posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. 
Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów".  

Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba 
i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy".  

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może szatan 
wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie 
może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się 
ostać. Jeśli wi ęc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się 
ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, 
jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi.  

Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie 
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy 
nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma 
ducha nieczystego".  

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby 
Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja 
Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie".  

Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są braćmi?" I spoglądając na 
siedzących wokoło Niego rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten 
Mi jest bratem, siostrą i matką". 

 
 
Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, dał mu rozum, dał nadzieję, dał 

życie. A jednak, jak czytamy w Księdze Rodzaju, już pierwsi ludzie wykorzystali swoją 
wolność wbrew zamiarom Boga. Ta sytuacja zmieniła na wieki status człowieka. Obarczeni 
grzechem pierworodnym ludzie czekali na Mesjasza.  

Dzięki miłości Bożej otrzymaliśmy raz jeszcze szansę na wspólnotę z Bogiem. Przez 
śmierć Jezusa i Jego Zmartwychwstanie, nieustannie uobecniane w Sakramencie 
Eucharystii, mamy otwartą drogę Zbawienia. 

Ktoś powie, że nikt jeszcze tego nie widział, nie przeżył, dlatego trudno uwierzyć 
w prawdę szerzoną przez chrześcijan. Ale my poprzez Chrzest otrzymujemy wiarę 
Kościoła, ta wiara włącza nas w Kościół żywy, w którym istniejemy, w którym poznajemy 
i potem przekazujemy innym jedyną prawdę o Bogu Ojcu, Jezusie Chrystusie i Duchu 
Świętym, „który nami zawiaduje, kędy zawieje”. Wiara została nam dana w Chrzcie. 
Prawda wlana w nas przez Ducha Świętego w Bierzmowaniu, Miłość Ojcowska objawiana 
nam w Eucharystii i innych Sakramentach, budują w nas większą wiarę, pogłębiają 
rozumienie wiary, potęgują nadzieję spotkania Boga Ojca, pozwalają wierzyć w Paruzję, 
czyli ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. 

Boże, który z miłości do nas odpuszczasz nam nasze winy, dajesz nam Jezusa, Syna 
Twego, w Eucharystii, zsyłasz nam Ducha Świętego, by nas prowadził ku Tobie, wybacz 
nam nasze winy i broń ode złego. 

 



 
OGŁOSZENIA  

1. Dziękuję wszystkim Parafianom, którzy wzięli udział w przygotowani i oprawie procesji 
Bożego Ciała. Szczególne podziękowania kieruję do Druhów OSP oraz mieszkańców 
Józefowa, Gaju i Dąbrówki za przygotowanie ołtarzy. Na stronie www.pczerniewice.pl 
można zobaczyć zdjęcia z procesji. 

2. W poniedziałek, 8 czerwca br. przypada druga rocznica konsekracji naszego kościoła.   
Fakt ten wspominamy uroczyście w sprawowanej liturgii.                      

3. W czwartek, 11 czerwca br. na zakończenie obchodów ku czci Najświętszego 
Sakramentu odbędzie się procesja eucharystyczna wokół kościoła, na którą serdecznie 
zapraszamy wszystkich Wiernych i dziewczynki do sypania kwiatów.  W tym dniu 
pobłogosławimy wianki.                                                 

4. W piątek, 12 czerwca br., obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
W tym dniu możemy uzyskać  odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu 
wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa. Możemy spożywać pokarmy mięsne. Zapraszamy 
wszystkich do udziału i wspólnej modlitwy uwielbienia Najświętszego Serca 
Jezusowego, które jest źródłem łask wszelkich. 

5. Dnia 20 czerwca br. organizowana jest jednodniowa pielgrzymka parafialna do 
Niepokalanowa oraz do grobu ks. Jerzego Popiełuszki i Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawskiej Archikatedrze. Planowany wyjazd o godz. 7:00, powrót ok. 20:00. 
Koszt przejazdu i wyżywienia to 70 złotych.  Osoby chętne prosimy o zapisywanie się  
na listę w zakrystii z podaniem numeru PESEL. 

6. W dzisiejszą niedzielę będą zbierane ofiary na budowę i remonty kościołów  w naszej 
diecezji. 

7. Dziękujemy  za  ofiary  na inwestycje: Lechów– 540 zł; Czerniewice, Os. Skarpa – 970zł 
oraz na tacę w ubiegłą  niedzielę w wysokości 1168,50 zł. Bóg zapłać! 

 

 
DO WSPÓLNOTY KO ŚCIOŁA  PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Sylwię Badowską – ochrzczone dziecko oraz rodzinę polecamy modlitwom Parafian. 
 

 
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO  ZWI ĄZKU  MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ: 

Bogumił Chojnowski, kawaler z par. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebnicy 
i Marta Ewa Szczur, panna z parafii tutejszej, zapowiedź II; 

Rafał Marcin Leszczyński, kawaler z par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie 
Maz. i Agnieszka Agata Dąbrowska, panna z parafii tutejszej, zapowiedź II. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

            Po pięćdziesiątce 
Gdy człowiek w lustrze twarz swą bada, 
Częstokroć chciałby krzyknąć: Biada! 
Lecz w końcu się odwraca tyłem 
I mówi: - Nic się nie zmieniłem! 
                                            Jan Sztaudynger 
 



 
INTENCJE  

                                                 PONIEDZIAŁEK, 08. 06. 2015 r. 
wspomnienie konsekracji kościoła i św. Jadwigi Królowej 

18:00 – za + Kazimierza Sochę (int. od Kryspina Galasa).                                                          
Nabożeństwo czerwcowe 
                                                  WTOREK, 09. 06. 2015 r. 

18:00 – za + Zofię Skoneczną (int. od wnuczki Małgorzaty z rodz.). 
Nabożeństwo czerwcowe 
                                               ŚRODA, 10. 06. 2015 r. 

wspomnienie bł. Bogumiła,bpa i św. Małgorzaty Szkockiej 
18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 05 sierpnia 2015 r./: 
              za + Jadwigę Domagała, Edwarda Kowalczyka, Jana, Mariannę  
                      i dziadk. Tworskich; 
                   + Anielę, Konstantego, Janusza, Janinę, Stanisława Kielanów, Kazimierę,  
                      Jana i Tadeusza Szurmańskich; 
                   + Roberta.                                                                                             
Nabożeństwo czerwcowe  
                                                     CZWARTEK,  11. 06. 2015r. 

wspomnienie św. Barnaby, apostoła 
18:00 – za + Andrzeja, Mariana, Stanisława, Tadeusza i Antoninę Pawlaków 
                     oraz Zygmunta Świderka. 
Nabożeństwo czerwcowe 

                                                                        PIĄTEK, 12. 06. 2015 r. 
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18:00 – o Boże błogosławieństwo o potrzebne łaski dla Jasia w 1 rocznicę urodzin. 
Nabożeństwo czerwcowe 
                                                          SOBOTA, 13. 06. 2015 r. 

wspomnienie Niepokalanego Serca NMP i św. Antoniego z Padwy 

18:00 – 1) za + Zofię i Antoniego Szymańskich oraz Antoninę i Stanisława 
                          Koteckich (int. od syna Tadeusza z rodz.); 
             2) za + Antoniego Rochalę, Mariannę i Franciszka Goleniów, zm. c.r. Rochalów, 
                          Goleniów i Jeziorskich.                         
Nabożeństwo czerwcowe 
 
          NIEDZIELA,  14. 06. 2015 r. 

  9:00 – za zmarłych Parafian – wypominkowa.                                                      
12:00 – 1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pp. Haliny i Stanisława  
                           z ok. 45 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa; 
              2)  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pp. Janiny i Jana  
                            z ok. 50 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa (int. od córki 
                            Renaty z rodz.). 
18:00 – za + Jana i Władysława Dąbrowskich oraz Arkadiusza i Jana  Sabiniaków. 
Nabożeństwo czerwcowe 
 
 
 


