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Na zakończenie roku szkolnego -  25 czerwca 2015 roku dzieci, młodzież, wychowawcy 
i rodzice uczestniczyli we Mszy św. dziękczynnej. Po niej, wszyscy chętni,  spotkali się 
na placu przykościelnym, by upiec nad ogniskiem i zjeść kiełbaski. Było bardzo miło. 
Zdj. poniżej – pielgrzymi przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego /zdj. na str. 
internetowej parafii/. 
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EWANGELIA  NA XIII    NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                                     MK  5,21-43  

Wskrzeszenie córki Jaira 
 
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum 

wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych 
synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: "Moja córeczka 
dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła". Poszedł więc z nim, a wielki 
tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali.  

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od 
różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze 
gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego 
płaszcza. Mówiła bowiem: "Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa". Zaraz 
też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także 
poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: "Kto dotknął 
się mojego płaszcza?" Odpowiedzieli Mu uczniowie: "Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, 
a pytasz: Kto się Mnie dotknął?" On jednak rozglądał się, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. 
Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed 
Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: "Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w 
pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości".  

Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: "Twoja 
córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?" Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł 
przełożonemu synagogi: "Nie bój się, tylko wierz". I nie pozwolił nikomu iść z sobą 
z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego 
synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: 
"Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". I wyśmiewali Go. Lecz 
On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim 
byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: 
"Talitha kum", to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań". Dziewczynka natychmiast 
wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał 
im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

 
 

 
 
Do każdego z nas, jak do Jaira, Jezus dziś mówi: „Nie bój się, tylko wierz”. Jeśli 

uwierzymy Jezusowi, oczyścimy serce i darujemy urazy, to Jezus, wcześniej czy później, 
położy na nas — chorych czy umarłych na duchu — uzdrawiającą dłoń i powie: „Mówię ci, 
wstań!” 

Ludzie wracają przecież do życia. Jedni zdrowieją powoli, inni szybciej, ale za 
otrzymane od Boga miłosierdzie czynią miłosierdzie drugim. 

Ufać Bogu bezgranicznie i służyć innym szczerze. Oto cel naszego życia i sposób na 
szczęście. 

 
 
 



 
OGŁOSZENIA  

1. Dwa tygodnie temu od uderzenia pioruna spłonęła drewniana stodoła w gospodarstwie 
p. Golców z Józefowa. Dziś jest możliwość wyrażenia swego wsparcia i solidarności 
składając ofiarę do puszki po Mszy św. 

2. Dziękujemy  za  ofiary  złożone na listę do radnych: Czerniewice: 723 zł, w kruchcie 
w III niedz. miesiąca: 640 zł i na tacę w ubiegłą  niedzielę w wysokości 1184,60 zł i 20 
Eur. Bóg zapłać! 

 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA DO WIECZNO ŚCI: 

ś.p. Janina Skoneczna. Pamiętajmy o naszych zmarłych w codziennej modlitwie. 
 

 
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 III;  

Piotr Adamowicz, kawaler z par. tutejszej i Urszula Izabela Świontek, panna z par. 
Wniebowzięcia NMP w Lubochni, zapowiedź II;  

Marcin Stępowski, kawaler z par. św. Stanisława Bpa M. w Boguszycach i Agata 
Lucyna Broniarek, panna z par. tutejszej, zapowiedź II;  

Marcin Marcjanik, kawaler z par. tutejszej i Ewelina Szymańska, panna z par. 
tutejszej, zapowiedź II;  

Grzegorz Paweł Żelazek, kawaler z par. tutejszej i Wioletta Agnieszka Smoła, panna 
z par. św. Małgorzaty w Chorzęcinie, zapowiedź II; 

Piotr Gdak, kawaler z par. tutejszej i Agata Kopacz, panna z par. Matki Bożej 
Fatimskiej w Bielinach, zapowiedź II. 

 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Matka zwraca się do córki: 
- Twój chłopak, córeczko, jest źle wychowany. Podczas rozmowy ze mną cały czas ziewał! 
- On nie ziewał mamo, tylko próbował się odezwać... 
 

 
INTENCJE  

                                                 PONIEDZIAŁEK, 29. 06. 2015 r. 
Wspomnienie św. Apostołów Piotra i Pawła 

18:00 – za + Stefanię Dąbrowską (int. od chrześniaka ).  
Nabożeństwo czerwcowe 
                                                  WTOREK, 30. 06. 2015 r. 

18:00 – za + Juliana Gwiazdowicza (int. od córki Janiny z mężem). 
Nabożeństwo czerwcowe 
                                               ŚRODA, 01. 07. 2015 r. 

18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 19 sierpnia 2015 r./: 
              –  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mieszkańców wsi Dąbrówka;      

    –  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Zofii z ok. 82 roczn. urodzin; 
   za + Janinę Skoneczną (int. od córki Jadwigi z rodziną); 



        + Kazimierza i Mariannę Kowalczyków, zm. c.r. Kowalczyków i dusze  
           w czyśćcu cierpiące;                                                                                          
        + Martę i Aleksandra Miniaków;                                                                        
        + Mariana Pietrzaka i Halinę Sępińską;                                                             
        + Władysława Szczurkowskiego, Marcjannę i Wojciecha Szczurów (int. od 
           córki Izabeli);   
        +  Mariana Galińskiego i Władysława Tworskiego. 

                                                        CZWARTEK,  02. 07. 2015r. 
  7:30 – za + Juliana i Helenę Gwiazdowicz (int. od KŻR o. Pio). 
                                                                        PIĄTEK, 03. 07. 2015 r. 
18:00 – za + Juliana i Helenę Gwiazdowicz (int. od syna Tadeusza z żoną). 
                                                         SOBOTA, 04. 07. 2015 r. 

17:00 Ślub: Agnieszka Dąbrowska i Rafał Leszczyński. 
18:00 – Intencja czcicieli o. Pio: o Boże błogosławieństwo dla rolników, obfite plony 
      i dobrą pogodę na okres żniw.   
          NIEDZIELA,  05. 07. 2015 r. 

9:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Jadwigi i Sławomira  z ok. 
    30 roczn. zawarcia Sakr. Małżeństwa oraz opiekę Matki Bożej dla ich  
    rodziny;  

–  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla p. Iwony i Zbigniewa  
        z okazji 20 roczn. zawarcia Sakr. Małżeństwa i ich dzieci;   
– o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Darii;   

           za + Kazimierę Gromek (int. od rodz. Pakoszów);  
                + Stanisławę i Józefa Skonecznych oraz Wiesława Pawlaka (int. od mamy); 
                +  Mariolę w 20 roczn. śm., Mariannę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich oraz 
                   Jana Sochę; 
                + zm. c.r. Lesiaków i Podawaczów;               
                + Krzysztofa w 6 roczn. śm. Józefa i Kazimierę Gromek oraz Antoniego 

 Pakosza; 
        + Henryka, Dariusza Bisów, zm. c.r. Bisów, Borkowskich i Broniarków; 
        + Sabinę Płocką oraz Józefę i Michałą Rybaków;                                      
        + Stefana Rudnickiego (int. od wnuka Łukasza z rodz.);                    
        + Stefanię, Michała i Stanisława Pałągiewiczów oraz Mariannę Szurmańską; 
        + Stefanię Dąbrowską (int. od wnuka Łukasza);  
        + Zofię i Józefa Dąbrowskich (int. od Henryki Żyłka z rodz.);                      
        + Anielę i Władysława Szczepańskich, rodzeństwo Mariannę i Stanisława  
           Żyłków, Mieczysława, Piotra i Bogdana Żyłków, dziadk. Woźniaków  
           i Seligów, dusze w czyśćcu cierpiące (int. od Henryki Żyłka);  
        + Józefa Gromka w 17 roczn. śm. i Andrzeja Golenia oraz dziadków; 
        + Jana i Łukasza Rogulskich oraz Zofię i Ignacego Włostowskich; 
        + Henryka w 4 roczn. śm., Stanisława, Jana i Katarzynę Stańdo; 
        + Władysława i Cecylię Golinia, Andrzeja i Stefanię, Henryka, Edwarda  
           i Henrykę Kwiatkowskich; 

                  + Janinę Skoneczną  (int. od bratowej Zofii z rodz.).                                              
12:00 – za + Stanisława Wójciaka (int. od żony). 
18:00 – za + Tadeusza Łysakowskiego. 
 


