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XII Niedziela Zwykła

Rok Miłosierdzia
8.12.2015 – 20.11. 2016

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Za 12, 10-11; 13, 1 (Będą patrzeć na tego, którego przebili)
Psalm responsoryjny: (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9
Drugie czytanie: Ga 3, 26-29(Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi)
Ewangelia: Łk 9, 18-24 (Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki)

Biskupi zapraszają na Światowe Dni Młodzieży
Drodzy Młodzi Przyjaciele,
„Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10,21). Tak mówi Ewangelia o spotkaniu
Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak samo Jezus patrzy dziś na każdego z Was. Patrzy
na Was z miłością i czeka na odwzajemnienie tej miłości. Drodzy Młodzi, zbliżające się
Światowe Dni Młodzieży, to zaproszenie, do tego by poczuć na sobie pełne miłości
spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie bójcie się przyjąć tego zaproszenia i wziąć
udział w spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania wiary i miłości do Pana Jezusa,
Jego Ewangelii i Jego Kościoła. Inicjator Światowych Dni Młodzieży, Ojciec Święty Jan
Paweł II, mówił, że „rzesza
młodych
ludzi
wierzących w Chrystusa,
idących za Krzyżem
Roku Świętego, stanie się
(…) żywą
ikoną Kościoła
pielgrzymującego po
drogach świata”. Drodzy
Młodzi, każdy z Was
jest
dziś
obrazem
współczesnego
Kościoła. Tak patrzy na
Was Jezus, tak
patrzy na Was Polska, tak
patrzą na Was wasi
rówieśnicy, którzy już
w lipcu przyjadą do
Polski z całego świata. Także i Wy nie bójcie się spojrzeć w ten sposób na siebie samych.
Drodzy Młodzi, 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski, zawierzyliśmy Matce Bożej nasz Naród
i każdego z Was, Waszą wiarę i drogę do zbawienia, Waszą przyszłość, dokonywane
wybory i nadzieje, a także Wasz udział w XXXI Światowych Dniach Młodzieży. Ponawiamy
serdeczne zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach w ramach Światowych Dni
Młodzieży. Towarzyszymy Wam teraz, na etapie przygotowań. Będziemy z Wami podczas
spotkań w naszych diecezjach. Wspólnie będziemy modlić się także w Krakowie.
Zachęcamy, by wspólny udział w Światowych Dniach Młodzieży był także wyrazem
naszego szacunku i wdzięczności wobec Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił do
młodych: „Szukałem Was”. Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy
młodzieży, aby mogła wziąć udział w tym niepowtarzalnym spotkaniu. Do wszystkich
kierujemy słowa Św. Jana Pawła II, który mówił do nas: „Nie lękajcie się”. Niech Bóg
Wszechmogący Wam błogosławi.
/Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce/
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Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.30 – 18.00
sobota
8.00 – 9.30
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.15
Dni powszednie
18.00(17.00 –1X-1IV)
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota miesiąca
o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela
24 czerwca obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Jest to
wyjątkowy święty –
jako jedyny cieszy
się
przywilejem
obchodzenia jego
uroczystości w dniu
urodzin. Dodatkowo
św. Jan wspominany
jest w kalendarzu
liturgicznym 29 sierpnia, kiedy to obchodzimy dzień jego
męczeńskiej śmierci. Jak czytamy na kartach Nowego
Testamentu, św. Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed
Jezusem w Judei, w mieście Aim Karim leżącym ok. 7 km od
Jerozolimy. Był on synem żydowskiego kapłana Zachariasza i
Elżbiety, która była krewną Maryi (Łk 1,5-80). Jego narodzenie
i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi
archanioł Gabriel, podczas służby, którą kapłan pełnił w
świątyni (Łk 1,8-17). Niestety, Zachariasz wiedząc, że jego
żona jest bezpłodna, nie uwierzył archaniołowi, wskutek czego
utracił mowę. Dopiero przy obrzezaniu chłopca, który otrzymał
imię zgodnie z poleceniem anioła, Zachariasz wyśpiewał
kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i
wita swojego syna jako proroka, który będzie szedł przed
Panem (Łk 1,68-79). Kantyk ten jest stałą częścią codziennej
porannej modlitwy Kościoła – Jutrzni. Już w łonie Matki Jan
Chrzciciel zwiastował nadejście zbliżającego się Zbawiciela.
„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w
góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a
Duch Święty napełnił Elżbietę” (Łk 1,39-41) – pisze
Ewangelista Łukasz. Prawdopodobnie po śmierci rodziców
św. Jan rozpoczął ascetyczne życie na Pustyni Judzkiej. Kiedy
skończył 30 lat mógł według prawa występować publicznie i
nauczać, co czynił w okolicach rzeki Jordan. Głównym celem
jego misji stało się wzywanie ludzi do nawrócenia oraz
przygotowanie drogi do publicznej służby Jezusa. Symbolem
tego był chrzest udzielany przez proroka w rzece Jordan.
Wkrótce działalność św. Jana została zauważona przez
starszyznę ludu oraz samego Heroda II Antypasa. Niedługo
po chrzcie Jezusa twarde słowa św. Jana na temat
niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei stały się
pretekstem, by wtrącić go do więzienia. W dniu urodzin
Heroda, podczas uczty, na skutek spisku jego żony
Herodiady, Jan został ścięty mieczem. Wydarzyło się to ok. 32
roku. Po tym wydarzeniu Jezus tak powiedział o św. Janie:
„Coście wyszli oglądać na pustyni? (…) Proroka zobaczyć?
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o
którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą,
aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana
Chrzciciela” (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27). Takiego świadectwa z
ust Chrystusa nie otrzymał żaden inny człowiek. Św. Jan

Chrzciciel był pierwszym świętym czczonym w całym
Kościele. Jemu (oraz św. Janowi Ewangeliście) poświęcona
jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie. Jest on również
patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji,
Węgier; Akwitanii, Aragonii; archidiecezji warszawskiej i
wrocławskiej; Amiens, Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu
nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi,
Wiednia, Nysy i Wrocławia. Patronuje także wielu zakonom
m.in. joannitom (Kawalerom Maltańskim) oraz mnichom,
dziewicom, pasterzom, kowalom, krawcom, kuśnierzom,
abstynentom, epileptykom, niezamężnym matkom oraz
skazanym na śmierć. W ikonografii św. Jan ukazywany jest
jako dziecko, młodzieniec lub pustelnik, ubrany w skórę
zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. Jego atrybutami
są: baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek z
kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie i
krzyż. W tradycji wschodniej, szczególnie na ikonach, święty
przedstawiany jest jako zwiastun ze skrzydłami.
/Anna Pomianek/
____________________________________________
Z życia parafii
16 czerwca 2016 r. w Czaplinku odbyła się niecodzienna
Uroczystość. Tego dnia została odprawiona przy Krzyżu Polowa
Msza Święta, podczas której ks. Dziekan Prałat Włodzimierz
Czerwiński
dokonał
poświęcenia
nowego
Krzyża.
Pomysłodawcami postawienia nowego Krzyża w miejsce
zniszczonego już mocno poprzedniego jest małżeństwo Elżbiety i
Zdzisław Talarkow. Pod Krzyżem ustawiono kamień, na którym
umieszczono tablicę upamiętniającą 1050 rocz. Chrztu Polski. Po
Mszy Świętej odbyła się wspólna Agapa z mieszkańcami
Czaplinka i zaproszonych gości. A oto fotorelacja z tego
wydarzenia, więcej zdjęć znajdziemy w galerii na naszej stronie
internetowej.
/ks. Mariusz/

Ogłoszenia duszpasterskie
Dziś ofiary zbierane do puszek
przeznaczone są na Katolicki Uniwersytet
Lubelski. O godz. 18:00 Msza Św. i
spotkanie na zakończenie I roku formacji
dla Kandydatów do Bierzmowania.
Obecność obowiązkowa.
2. O godz. 16.00 w kościele odbędzie się
finał VIII Mazowieckiego Festiwalu Pieśni
Religijnej
i
Patriotycznej
Venite
Adoremus. Szczegóły finału podane są na
plakatach.
Organizatorzy
zapraszają.
Wstęp wolny.
3.
Dziękujemy
mieszkańcom
Aleksandrowa
i
Buczynowa
za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy
kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na
przyszłą niedzielę prosimy o to
mieszkańców Czaplina.
4. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa
czerwcowe, które w tym roku odprawiane
będą w Sobikowie codziennie po Mszy św.
wieczornej ok. godz. 18.30. W kaplicy w
Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00. W
środy poprzedza je Msza św.
5. W przyszłą niedzielę 19 czerwca
odbędzie się III Parafialny Festyn
Rodzinny. Początek Mszą św. o godz.
13.15. Szczegółowy program podany jest
na plakatach i w naszym tygodniku. Bardzo
serdecznie zapraszamy do wspólnej
zabawy. Dochód z Festynu przeznaczony
będzie na finansowanie Światowych Dni
Młodzieży w naszej parafii.
6. Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria oraz przewodniczący Rady
Miejskiej zapraszają na Święto Góry
Kalwarii. Uroczystości rozpoczną się w

1.

sobotę 18 czerwca o godz. 13.00 Mszą św.
w kościele parafialnym.
7. Bardzo prosimy o zadbanie o groby
bliskich na cmentarzu starym. Groby
zaniedbane, nieopisane i nie opłacone będą
sukcesywnie likwidowane. Stosowne karty
informacyjne będą umieszczane na tych
grobach.
9.
Do
Sakramentu
Małżeństwa
przygotowują się:
- Jarosław Jankowski, kawaler z Czarnego
Lasu w par. tutejszej i Joanna Monika
Piotrowska, panna z par. św. Augustyna w
Warszawie. Zapowiedź pierwsza.
- Krzysztof Szymański, kawaler z
Cendrowic w par. tutejszej i Anna Maria
Świeca, panna z par. w Starej Iwicznej.
Zapowiedź pierwsza.
- Robert Marek Wściślak, kawaler z par.
św. Tomasza Ap. w Warszawie i Anna
Marianna Wlazło, panna z Bud
Sułkowskich w par. tutejszej Zapowiedź
pierwsza.
Narzeczonych
polecamy
modlitwie
wiernych.
10. Parafia nasza organizuję w dniach 211.08. 2016 r. Kolonie dla dzieci i
młodzieży w Rowach nad morzem. Koszt
850 zł od osoby. Ilość miejsc jest
ograniczona. Zapisy na kolonie wraz z
zaliczka 300 zł przyjmujemy od tej
niedzieli. Wszelkie informacje i zapisy u
ks. Mariusza.
11. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 19 VI – 26 VI 2016
Refleksja na
Niedziela 19.06. XII Niedziela zwykła
XII Niedzielę Zwykłą
8.30(Czachówek) + Wiesławy Ciechanowskiej
10.00 Dziękczynno-błagalna za Jana i Elżbietę Antosiewiczów i
„Od "wiedzieć" do "uznać"”
ich dzieci
10.00 + Władysławy i Henryka Wojdatów
Gdyby
nas,
współczesnych
Nabożeństwo czerwcowe
chrześcijan, Jezus zapytał za kogo
12.00 + Zygmunta w 26 rocz. śm, Władysławy, Franciszka,
Go uważamy, to zapewne bez
Marianny Kozickich, Antoniego, Janiny Wożniaków
wahania odpowiedzielibyśmy, że
12.00 + Romana, Jadwigi Krawczyków, Jana, Stanisławy
za Mesjasza Bożego. Nauczyliśmy
Soczewków
się przecież tego na lekcjach
CHRZEST: Aleksander Zielski, Lena Wiktoria Olbrychska
religii. Ale czy faktycznie jest On
13.15 + Antoniego, Marianny Choińskich, zm. z rodz.
dla nas Mesjaszem, to znaczy
Brzezińskich i Choińskich
namaszczonym przez Ojca Synem Bożym, który
18.00 + Piotra i Zdzisława Kłosiewiczów
przyszedł nas zbawić? Gdyby Jezus był dla nas
Nabożeństwo czerwcowe
Wtorek 21.06.
naprawdę Mesjaszem, bylibyśmy Mu posłuszni i
18.00 + Heleny Lewandowskiej w 30 dni po śmierci
oddani bez reszty. A przecież z tym różnie bywa.
Środa 22.06.
Należałoby więc raczej powiedzieć, że wiemy kim
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Jezus jest, ale tak do końca tego nie uznajemy. Kiedy
Za parafian
Jezus pyta się nas, za kogo Go uważamy, to nie pyta o
+ Anny Lewandowskiej w 9 rocz. śmierci
naszą wiedzę, ale o nasz stosunek do Niego. Bardzo
Nabożeństwo czerwcowe
wiele w naszym życiu zależy od tego, czy uznaliśmy, a
Piątek 24.06.
nie tylko nauczyliśmy się na religii, że On jest
16.30 + Tadeusza Przybylskiego w 13 rocz. śm.
Mesjaszem.
17.00 + Jana Grabarczyka
/Mieczysław Łusiak SJ/
17.30 + Danuty Urbańskiej (im) w 6 rocz. śm.
18.00 + Wandy i Józefa Marczak
Nabożeństwo czerwcowe

Sobota, 25.06.
14.00 Chrzest: Igor Służewski; Piotr Konopka
- wpis tygodnia
14.45 O Boże bł. i potrzebna łaski dla Jerzego Jędrzejczyka z
okazji 65 urodzin
Czy tak bardzo płytka jest nasza wiara,
Chrzest: Wanda Jędrzejczyk
pełna upadków, fałszu co nie miara?
15.30 + Cecylii ( w 24 rocz. śm.) i Stanisława Molaków,
dziadków Molaków, Ryszarda Molaka i Stanisława
Czy to już Szatan rządzi, rozum nie pojmuje
Gorzkowskiego
«Jeśli kto chce iść za Mną,
16.00 + Władysławy i Zygmunta Samoraj, Wojciecha i Pawła
… niech Mnie naśladuje…».
Wiśniewskich
I tu masz najlepszy przykład człowieku na
17.00 ŚLUB: Weronika Rogowska – Grzegorz Ufnal
zbawienie,
18.00 + Zenona (im) i Heleny Chajęckich, Andrzeja Szymczaka
gdy uciechy i ciało, a nie dusza jest w cenie.
Nabożeństwo czerwcowe
Niedziela 26.06. XIII Niedziela zwykła
8.30(Czachówek) Zm. z rodz. Narkintowiczów
Kazimierz
10.00 + Jana i Heleny Makulskich, Marianny Zwolińskiej,
Marianny Klimek, Stefana Makulskiego

10.00 + Władysława Masnego (im.), Antoniego, Apolonii i

Andrzeja Masnych, Marianny, Tadeusza i Jana Chmielewskich
Nabożeństwo czerwcowe
Tweet od Papieża
12.00 + Władysława, Heleny i Franciszka Tokajów
12.00 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski w 5 rocz. święceń
Nawet w najgorszych sytuacjach życia
kapłańskich i prymicji w naszej parafii O. Piotra Krawczyka
Bóg mnie oczekuje, chce mnie wziąć w
12.00 + Wandy i Władysława Pruszewskich (im.)
objęcia. Bóg na mnie czeka.
CHRZEST: Liliana Szczygielska
/Franciszek/
13.15 + Pawła Jarosza (im.)
13.15 + Pawła Pęczka (im)
Intencje spisano 17.06.16
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