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W Boże Ciało i oktawę Bożego Ciała po Mszy św. odbywały się procesje z Najświętszym 
Sakramentem. Jezus we własnej Osobie spacerował wraz z wiernymi ulicami naszej wsi lub 
wokół Kościoła. W miniony czwartek Ks. Proboszcz poświęcił wianki sporządzone 
z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie 
utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Podczas święcenia ziół 
wznoszone są modlitwy o opiekę nad polami i o dobre zbiory. 
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EWANGELIA  NA XI  NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                       MK  4, 26-34  

Przypowieść o ziarnku gorczycy  
Jezus powiedział do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś 

nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, 
on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, 
a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo 
pora już na żniwo".  

Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 
przedstawimy? Jest ono jak ziarno gorczycy; gdy się je wysiewa w ziemię, jest najmniejsze 
ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; 
wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu".  

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez 
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. 

 
Gdy przychodzimy po całym tygodniu pracy w niedzielę na Mszę świętą, Bóg 

chciałby ten czas wykorzystać, dając nam jak najwięcej. To właśnie tutaj On, Siewca, 
będzie chciał siać swoje słowo w naszych sercach. On wie, że niektórzy z nas są jak gleba 
żyzna, niektórzy jak gleba piaszczysta, a inni to po prostu kamienie. Jednak Boski Siewca 
się nie męczy, sieje swoje ziarno we wszystkich i oczekuje, że wydamy plony. Stawajmy 
się przed Nim najlepszą glebą, na jaką nas stać, pozwólmy, żeby zasiane dzisiaj słowo 
mogło w nas przynosić jak najbogatsze plony. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGŁOSZENIA  

1. 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. 

 2. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy lubią sport i tych, którzy chętnie będą  
kibicować na mecz piłki nożnej:  

Parafia Czerniewice kontra Parafia Krzemienica  
Mecz odbędzie się 20 czerwca 2015 r. o godz. 17 na boisku sportowym (za 

remizą) w Czerniewicach.  
3. W czwartek, 25 czerwca br. o godz. 18:00 zapraszamy wszystkich uczniów, dyrekcję 

szkoły, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkół oraz rodziców na Mszę św. 
dziękczynną na zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Po liturgii odbędzie się ognisko 
dla wszystkich członków dziecięcych i młodzieżowych  zespołów parafialnych. 

4. Dziękujemy  za  ofiary  na inwestycje: Lechów-Małe Czerniewice - 100 zł; Annopol - 
170 zł oraz na tacę w ubiegłą  niedzielę w wysokości 1158,80 zł. Bóg zapłać! 

 

 
DO WSPÓLNOTY KO ŚCIOŁA  PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Antoniego Pietrzaka i Wojciecha Olczak – ochrzczone dzieci oraz ich rodziny polecamy  
                                                                     modlitwom Parafian. 
 

 
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO  ZWI ĄZKU  MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ: 

Kamil Kowara, kawaler z par. św. Rodziny w Tomaszowie Maz. i Anna Szurmańska, 
 panna z parafii tutejszej, zapowiedź I; 

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

 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Prawdy 
Nigdy ich głosić nie przestanę, 
Jeśli to prawdy wyświechtane. 
Prawdy odkrywcze i nowe 
Już niejednego skróciły o głowę! 

Jan Sztaudynger 
 

INTENCJE  
                                                 PONIEDZIAŁEK, 15. 06. 2015 r. 

Wspomnienie bł. Jolanty 
18:00 – za + Kazimierza Sochę (int. od rodz. Wolskich).                                                          
Nabożeństwo czerwcowe 
                                                  WTOREK, 16. 06. 2015 r. 

18:00 – za + Zofię i Jana Skonecznych oraz Zofię i Stanisława Skonecznych. 
Nabożeństwo czerwcowe 



                                               ŚRODA, 17. 06. 2015 r. 
wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika 

18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 12 sierpnia 2015 r./: 
              – o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Janiny Skonecznej; 
              – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pp. Bożeny i Jacka Goleniów 
                      z  ok. 25 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa; 

     za + Antoniego Szklarka z ok. imienin; 
         + Antoninę i Antoniego Jędrychowicz, Mariannę i Antoniego Skonecznych; 

                   +  Stanisława Pasika z ok. 13 roczn. śm., Stanisławę Pasik, dziadk. 
                       Pasików i Grzelków.                                                                  
Nabożeństwo czerwcowe  
                                                     CZWARTEK,  18. 06. 2015r. 
18:00 – za + Antoninę i Jana Rybaków oraz zm. c.r. Rybaków. 
Nabożeństwo czerwcowe 

                                                                        PIĄTEK, 19. 06. 2015 r. 
18:00 – za + Zofię Dąbrowską (int. od syna Henryka z rodz.). 
Nabożeństwo czerwcowe 
                                                          SOBOTA, 20. 06. 2015 r. 

18:00 – za + Stanisława Wójciaka (int. od rodz. Piątków). 
Nabożeństwo czerwcowe 
          NIEDZIELA,  21. 06. 2015 r. 

9:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kacpra i Filipa z okazji urodzin; 
 –  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Eweliny i Łukasza z ok.  
       1 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa;                                               
 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marty i Tomasza ok. 1 roczn. 
       zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz Miłosza;                                      
 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marty i Zbigniewa Skonecznych  
        z ok. 1 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa;                
 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Urszuli i Tadeusza ok. 30 roczn. 
       zawarcia Sakramentu Małżeństwa i dla całej rodziny (int. od dzieci); 
 za + Jolantę, Jana, Józefę, Władysława, Mariannę i Józefa Piaskowskich oraz Janinę 
        Kowalczyk;                                
     + Sławomira Owczarskiego (int. od Andrzeja z rodz.);                               
     + Adama Krzysztofa Staruch (int. od syna Grzegorza z mamą);            
     + Stefana Szadkowskiego;                    
     + Stefanię Dąbrowską (int. od wnuka Krzysztofa z żoną);                  
     + Tadeusza i Grażynę Rybaków, Jana i Antoninę Rybaków, Anielę  
         i Władysława Marcjaników;                    
     + Kazimierza Rosłaniec (int. od córki Grażyny z mężem);                       
     + Janinę i Władysława Koper z ok. imienin;                                           
     + Jana, Helenę, Wacława Kielan oraz  Zofię Klimczak;                            
     + Leokadię Sęk (int. od Bożeny z rodz.).                                              

12:00 – za + Helenę i Wojciecha, Grzegorza i Józefa Bisów oraz zm. c.r. Gierachów. 
18:00 – za + Stanisławę, Henryka i Teodorę Duchnowskich, Józefę Bielicką  
                      i dziadk. Bielickich.                                                                    
Nabożeństwo czerwcowe 


