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9 sierpnia 2015 roku 

 
     W naszej Parafii gościliśmy uczestników Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki 
Metropolitalnej pod przewodnictwem duchowym Ks. Jacka Siekierskiego. Pielgrzymi 
wędrują na Jasną Górę pod hasłem „Bądźcie stróżami poranka” O godz. 9:00 wszyscy 
uczestniczyli we Mszy św. a po niej przeszli do czerniewickiego parku na śniadanie. 
W menu były pyszne zupy, kompot, kawa, herbata, chleb, ciasta, napoje. Było bardzo 
smacznie i gościnnie. Pielgrzymi wyrażali swoją radość śpiewem i tańcem. O godz. 12:00 
wyruszyli w dalszą drogę /zdj. w galerii na www.pczerniewice.pl/. 
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EWANGELIA  NA XX   NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                                            J 6, 51-58  
Chleb żywy, który zstąpił z nieba  
Jezus powiedział do tłumów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie 
świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: "Jak On może nam dać swoje 
ciało na pożywienie?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli 
nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie 
będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, 
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew 
moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, 
a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie 
spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak 
ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki". 

 
Dla Jezusa manna z nieba, która utrzyma nas przy życiu jedynie przez chwilę, to zbyt 

mało. Dlatego obiecuje nam chleb nieprzemijający, podtrzymujący życie na zawsze, bo 
będzie to życie czerpane z Boga. Zapowiada, że Ojciec przyciągnie do Niego ludzi, by dać 
im już nie jakiś przedmiot, ale siebie samego: Chleb Żyjący. Jeśli pragniemy i prosimy 
Boga jedynie o coś mniejszego niż On sam, nie zrozumiemy ani eucharystii, ani miłości, 
ani słów „bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie”. 

Bóg jest zawsze gotów dać się człowiekowi w całości i na zawsze. Dlatego jest 
prawdziwym pokarmem i prawdziwym napojem. Naszym zadaniem jest nauczyć się jeść, 
żeby dar ten przyjmować całym swoim życiem, wolą, duszą. Wtedy dopiero będzie po co 
„żyć na wieki”. 

 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ DO WIECZNO ŚCI: 

ś.p. Jan Pijanowski. Polecamy jego duszę modlitewnej pamięci wszystkich Parafian.  
 
 

     
 

 
 



OGŁOSZENIA  
1. W dniu dzisiejszym do puszek zbierane są ofiary na budowę i remonty kościołów 

w naszej diecezji. Dziś radni zbierają także ofiary na  inwestycje parafialne z racji 
trzeciej niedzieli miesiąca.                       

2. W niedzielę, 23 sierpnia br. będziemy świętować dożynki gminno-parafialne.   Msza św. 
dziękczynna za tegoroczne plony zostanie odprawiona o godz. 12:00. 

3. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie przyjęcia pielgrzymów  
w naszej parafii: władzom i pracownikom gminy, p. Włodarczykom, właścicielom 
piekarni w Lipiu i Czerniewicach, paniom przygotowującym posiłki i obsługującym 
poczęstunek oraz wszystkim, którzy swoimi ofiarami umożliwili zakup produktów 
spożywczych i wody (zebraliśmy1943zł). Serdeczne Bóg zapłać! 

4. Dziękujemy  za  ofiary  złożone  na tacę w ubiegłą  niedzielę w wysokości 2086,66. Bóg 
    zapłać Parafianom i Pielgrzymom! 

 
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO  ZWI ĄZKU  MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ: 

Melchior Adamowicz, kawaler z par. tutejszej i Beata Agnieszka Marat, panna z par. św. 
                          Stanisława B.M. w Godzianowie, zapowiedź II. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Lekarz wchodzi na oddział anemików. 
- Cześć orły, sokoły! 
- Dlaaaczegoooo pan doktor taaak dooo nas móóówi? 
- A kto wczoraj latał pod sufitem, jak siostra przełożona włączyła wentylator? 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK,  17. 08. 2015 r. 
wspomnienie św. Jacka, prezbitera 

  7:30 – w intencji Parafian. 
 
                                                   WTOREK,  18. 08. 2015 r. 

  7:30 – wolna intencja. 
 
                                                ŚRODA, 19. 08. 2015 r. 
18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 14 października 2015 r./: 
               –  o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Stanisława z okazji urodzin; 
               –  o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Marianny z ok. 94 roczn.  
                      urodzin;  
               –  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Stanisławy z ok. 90 roczn. 

  urodzin;  
     –  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Justyny i Tomasza z ok. 
               5 roczn. zawarcia sakr. Małżeństwa oraz dla ich córki; 
    za + Mariannę i Sylwestra Skonecznych;  
         +  Jana Pijanowskiego (int. od uczestników pogrzebu); 
         + Janinę Skoneczną (int. od uczestników pogrzebu); 
         + Mariana Starucha i Adama Krzysztofa Starucha;                                 
         + Kazimierza Pasika w 6 roczn. śm. oraz Helenę i Jana Pasików; 
         + Marię Stanisławską, zm. c.r. Stanisławskich i Białasów; 
         + Anielę, Eleonorę, Władysława Skonecznych, Kazimierza, Kazimierę  
            i Bernarda Rogulskich, Bronisława Tworskiego, Romana i Cecylię 
             Janeczek.   
                                                

                                                        CZWARTEK,  20. 08. 2015 r. 
  7:30 – wolna intencja. 
 
                                                                        PIĄTEK,  21. 08. 2015 r. 

wspomnienie św. Piusa X, papieża 
18.00 – za + Wiesława Pawlaka  (int. od siostry Janiny z dziećmi). 
 
                                                          SOBOTA, 22. 08. 2015 r. 

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej 
18:00 – za + Kazimierę Gromek (int. od KŻR z Annopola D i M). 
 
          NIEDZIELA,  23. 08. 2015 r. 

9:00 – za + Weronikę, Władysława, Bolesława i Zbigniewa Musików, dziadk. 
                    Musików i Piechów. 
12:00 – Msza św. dożynkowa – w intencji Parafian 
18:00 –  za + Stanisława w 1 roczn. śm. i Zofię Kępów, Jana i Henryka oraz 
                      dziadk. Boneckich. 
 
 


