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W naszej Parafii – dożynki.  Piękny wieniec przygotowali mieszkańcy wsi 
Dąbrówka. Na Eucharystię przybyli goście z urzędów powiatowych i wojewódzkich 
zaproszeni przez Pana Wójta A. Bednarka oraz gość specjalny zaproszony przez Ks. 
Proboszcza dr A. Kostrzewę – Ks. kan. dr Bogumił Karp - dziekan z Rawy Maz. Licznie 
zgromadzili się również Parafianie. Po uroczystej Eucharystii korowód dożynkowy 
przeszedł do czerniewickiego parku na część oficjalną dożynek. Całą uroczystość 
uświetniła orkiestra dęta z Żelechlinka pod batutą Kamila Wrony /zdj. w galerii/ 
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EWANGELIA  NA XXII   NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                              MK 7, 1-8. 14-15. 21-23 
Prawo Boże a zwyczaje 

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli 
z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy 
nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, 
nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, 
dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których 
przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.  

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego twoi uczniowie nie 
postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?" Odpowiedział im: 
"Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci 
mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad 
podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji".  

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie mnie wszyscy 
i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 
nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza 
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, 
chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to 
zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym". 

 
W dzisiejszej Ewangelii Jezus proponuje człowiekowi program ekologii serca. 

Właśnie ono najbardziej potrzebuje uzdrowienia, bo z niego pochodzi wszelkie zło 
i zanieczyszczenie. W stworzeniu nie ma nic, co samo przez się jest złe lub grzeszne. 
Dzikie zwierzęta lub niektóre zjawiska przyrody mogą być niebezpieczne, ale nigdy złe. 
Złe intencje pochodzą tylko od człowieka, który został przez Stwórcę obdarzony wolnością. 
Dopóki Adam nie zanieczyścił świata swoim grzechem, wszystko „było bardzo dobre”.  

Tak więc, zostaje przed nami nakreślone poważne zadanie: zastosować w swoim 
życiu słowo Boże i dbać o ekologię naszego serca. 

    

 
 



OGŁOSZENIA  
1. Od 5 września br. rozpoczną się zajęcia taneczne dla dziewcząt: o godz. 11:00     – grupa 

młodsza i o 12:00 – grupa starsza.                                                          
2. Jutro w poniedziałek o godz. 14:00 odbędzie się próba śpiewu dla wszystkich     

chętnych, którzy pragną śpiewem wielbić Pana Boga i ubogacać naszą     liturgię. 
Zapraszamy i zachęcamy wszystkich. Mamy nadzieję, że schola   zaśpiewa już podczas 
Mszy inaugurującej rok szkolny 2015/2016 we wtorek o godz. 8:15. 

3. W pierwszy piątek miesiąca, 4 września br. po Mszy św. odbędzie się   pierwsze po 
wakacjach spotkanie Młodzieżowego Koła Żywego Różańca. 

4. We wtorek, 15 września br. planowana jest jednodniowa pielgrzymka  parafialna na 
Jasną Górę oraz do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej   Patronki Rodzin. Realizacja 
tego zamierzenia uzależniona jest od ilości   chętnych osób, dlatego prosimy o zgłaszanie 
chęci udziału w zakrystii. Kalkulowany koszt to ok. 70 zł. 

   5. Dziękujemy  za  ofiary  złożone  na tacę w ubiegłą  niedzielę w wysokości   1342,40. Bóg 
        zapłać! 

 
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO  ZWI ĄZKU  MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ: 

Michał Pasik, kawaler z par. tutejszej i Marzena Justyna Kowalska, panna  
       z par. Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach, zapowiedź I. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

- Słyszałam - mówi sąsiadka - że pani małżonek złamał sobie nogę. Jak to się stało? 
- Bardzo głupio. Właśnie robiłam zrazy, więc mój mąż poszedł do piwnicy po ziemniaki. 
Jak zwykle nie wziął ze sobą latarki, poślizgnął się na schodach i spadł w dół. 
- To straszne! I co pani zrobiła w takiej sytuacji?! 
- Makaron. 
 
  

INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK,  31. 08. 2015 r. 
  7:30 – za + Tadeusza Skonecznego (int. od kuzyna Stanisława z rodz.). 
                                                   WTOREK,  01. 09. 2015 r. 

wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy 

  7:30 – wolna intencja. 
  8:15 – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w intencji Dyrekcji, 
                     Nauczycieli, Pracowników i Uczniów Zespołu Szkół  w Czerniewicach. 
                                                ŚRODA, 02. 09. 2015 r. 

18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 28 października 2015 r./: 
   – o uzdrowienie relacji, wytrwanie w jedności i Bożą opiekę dla małżonków 
           przeżywających kryzys;                     

             za + Mariana Galińskiego w 4 roczn. śm.;                                                 
                  + Zofię i Stefana Marcjanik,  zm. c.r. Marcjaników i Rybaków.           
                                                        CZWARTEK,  03. 09. 2015 r. 

wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 
  7:30 – wolna intencja. 
                                                                        PIĄTEK,  04. 09. 2015 r. 
17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – sakrament pokuty. 
18:00 – za + Janinę Skoneczną (int. od córki Barbary z rodz.). 
 



                                                          SOBOTA, 05. 09. 2015 r. 

 7:30 – Intencja czcicieli o. Pio: o uwolnienie z nałogu alkoholowego, umocnienie  
                     w wierze i powrót do Boga dla zniewolonych alkoholizmem w naszej 
                     Parafii.                                                                
17:00 – ślub: Klaudia Staruch i Paweł  Łopatka.                                                      
18:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Beaty i Jana Tworskich  
                      z ok. 25 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa. 
         NIEDZIELA,  06. 09. 2015 r. 

  9:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marleny Szymańskiej  
                    z ok. 18 roczn. urodzin; 
          – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla p. Janiny 
                    i Tadeusza Kępów z ok. 50 roczn. zawarcia Sakr. Małżeństwa;  
          – o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Mariana Fangrata z ok.  
                    80  roczn. urodzin; 
              za + Stefana Rudnickiego (int. od wnuka Michała z rodz.);                                  
                   + Mariannę Kaczmarczyk (int. od siostry z rodziną);  
                   + Mariannę Szczur (int. od rodz. Rochalów);   
                   + Kazimierę Gromek (int. od chrześniaka Henryka z rodz.);                       
                   + Zbigniewa Musika (int. od br. Mieczysława);  
                   + Reginę i Stanisława Budziejewskich, dziadk. Budziejewskich i Męcinów;  
                   + Helenę Pacholczyk (int.od sąsiadów Trzcińskich);  
                   + Stanisławę Rosłaniec (int. od wnuczki Kasi z rodz.);                                
                   + Władysława Woźniaka (int. od KŻR z Lechowa);   
                   + Piotra Kryczkę (int. od rodzeństwa, żony i synów);  
                   + Jana Pijanowskiego (int. od córki Elżbiety z mężem);   
                   + Sławomira w 7 roczn. śm. i Kazimierza Jacaków, zm. z c.r. Jacaków,      
                      Koprzaków i Włodarczyków;                                                                        
                   + Janinę Skoneczną (int. od s. Stanisławy z rodz.).                       
12:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Katarzyny i Jacka 
                      Lubickich z ok. 1 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa. 
18:00 –  za + Grzegorza Staszewskiego w 8 roczn. śmierci. 
 
 

 
 


