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                                                      Dwunasta Niedziela Zwykła  
                                                                     
                                                                      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 (R.: por. 2ab) (Ciebie, mój 

Boże, pragnie moja dusza) 

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) 

 

CORPUS DOMINI. 

W dniu 20 czerwca świętowaliśmy uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa czyli popularne Boże Ciało. Boże Ciało to  

święto ruchome, które wypada zawsze 60 dni po Wielkanocy, a w 

Polsce obchodzi się w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. 

To święto niezwykle radosne. Boże Ciało obchodzono już w XIII 

wieku we Francji, a do Polski wprowadził ją krakowski biskup 

Nankier w XIV wieku. Istotą Bożego Ciała jest uwielbienie dla 

Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, a następnie oddał 

mu się w postaci chleba i wina. Dwa hasła na tegorocznych 

ołtarzach zwróciły szczególną uwagę: „Jezu Chryste zawierzamy 

Ci nasze Rodziny” i słowa JP II „Człowiek jest wielki nie przez to, 

co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez 

to czym dzieli się z innymi”. Na str. 2 szczegółowa relacja p. 

Gabrieli Rotuskiej z tego radosnego święta. / KD/ 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow 

@gmail.com 
www.sobikow.parafia. 

info.pl 
 

Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat 

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Michał 

Dłutowski 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. prof. Cezary Smuniewski 
 

Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorek i  czwartek 
kancelaria nieczynna 

 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w 
Czachówku: 8.30 

* w kościele: 10.00, 
12.00, 13.15 

Dni powszednie 
18.00 

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 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 
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UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA W SOBIKOWIE 

Sześćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim obchodzimy Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa. W Polsce uroczystość tą zaczęto obchodzić w XIV wieku w latach     

dwudziestych. 

Uroczystość rozpoczęta 

została liturgią Mszy Św. 

w kościele, którą 

sprawował wikariusz ks. 

dr Michał Dłutowski. 

Następnie wyszliśmy z 

uroczystą procesją z Najświętszym Sakramentem ulicami parafii.  W procesji uczestniczyli: 

asysta kościelna, wszystkie 

grupy modlitewne, 

młodzież, która przyjęła 

Sakrament Bierzmowania, 

dzieci Pierwszokomunijne, 

OSP i wierni parafianie. Na 

tę uroczystość ubrane 

zostały bardzo pięknie i z niezwykłą starannością cztery 

ołtarze. Przy 

każdym ołtarzu 

zatrzymywała 

się procesja i 

odczytywana 

była Ewangelia. 

Wierni 

podążając w 

procesji za Najświętszym Sakramentem byli rozmodleni i rozśpiewani. Uroczystość miała 

charakter dziękczynienia i radości, a mijane domy i obejścia były przyozdobione i 

udekorowane, wyrażające kult i rangę tego święta. Na zakończenie odśpiewany został w 

kościele hymn „Te Deum laudamus” i Ks.Michał udzielił 

wiernym błogosławieństwa 

Najświętszym Sakramentem. 

Po tym wszyscy rozeszli się do 

domów radośni i umocnieni 

wiarą, bo wiemy i czujemy w 

sercach, że Chrystus prowadzi 

nas i podąża z nami. 

/oprac. Gabriela Rotuska,  zdjęcia 
Kazimierz Dusza).  



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Jaka zwykle 

odbywa się comiesięczna zbiórka ofiar do puszek 

na rzecz podopiecznych Parafialnego Zespołu 

Caritas, w tym dla 1 rodziny syryjskiej w ramach 

programu Rodzina Rodzinie Caritas Polska. Z 

okazji Dnia Ojca PZC przygotował niespodzianki 

dla wszystkich ojców.                                                          

2. Prosimy mieszkańców Dębówki o posprzątanie 

kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na następną 

niedzielę.                                                                                                                                                                                                     

3. Bardzo serdecznie dziękujemy 

przedstawicielom mieszkańców Czaplinka, 

Cendrowic, Czarnego Lasu i Sobikowa za 

przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało. Dziękujemy 

druhom OSP z Czaplina, Czaplinka i Cendrowic 

za zapewnienie bezpieczeństwa procesji i  liczny 

w niej udział. Dziękujemy również grupom 

parafialnym, p. Organiście i Kościelnemu za 

pomoc w jej uświetnieniu i sprawnym 

przeprowadzeniu.                                                                                                                            

4. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. 

O godz. 18.00 Msza św. a po niej procesja i 

błogosławieństwo wianków. Zapraszamy służbę 

liturgiczną, strażaków, Kółka Różańcowe, dzieci I 

- komunijne i rocznicowe do jak najliczniejszego 

udziału w procesji.                                                                                                

5. W piątek 28 czerwca Uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 19.00 

przy kapliczce przydrożnej w Czarnym Lesie 

zostanie odprawione uroczyste Nabożeństwo 

Czerwcowe wraz z poświęceniem tej odnowionej 

staraniem mieszkańców kapliczki.                                          

6.  W sobotę 29 czerwca obchodzimy Uroczystość 

św. Piotra i Pawła. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy także w intencji Ojca św. Taca zbierana 

podczas Mszy św. odprawianych tego dnia 

przeznaczona będzie na tzw. „Świętopietrze”. Są 

to ofiary zbierane w całym kościele na utrzymanie 

Stolicy Apostolskiej.  Tego dnia nie obowiązuje 

post piątkowy.                                                                                                                                      

7. Rozpoczęły się wakacje. Młodzieży i dzieciom 

życzymy aby były one dla nich czasem radosnego 

odpoczynku ale też i poznawania śladów Boga 

zapisanych w świecie stworzonym.  W przyszłą niedzielę 

po raz ostatni odprawimy Mszę Św. o godz. 13.15 dla 

dzieci. Wznowimy je po wakacjach.                                                                                                                   

8. W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna czynna 

jest w środy i piątki po  Mszach św. wieczornych. 

Możliwość spowiedzi przed Mszami św. po zgłoszeniu.                                                                                  

9.  Decyzją Władzy Archidiecezjalnej ks. Michał 

Dłutowski opuszcza naszą parafię. W niedzielę 30 

czerwca podziękujemy mu na wszystkich Mszach św. za 

jego dwuletnią posługę wśród nas. Tego dnia odbędzie się 

również kiermasz książek ks. Michała. Wśród nich będzie 

najnowsza pozycja pt. Szlak Bożego Miłosierdzia, która 

opisuję pierwszą pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.                                               

10.  Trwa miesiąc czerwiec. Zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa czerwcowe, które w tym roku odprawiane 

będą w Sobikowie po Mszy św. wieczornej ok. godz. 

18.30. W kaplicy w Czachówku nabożeństwo o godz. 

19.00. W tym tygodniu w piątek nie będzie Mszy św.                                         

11.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                  

– Michał Niewiadomski, kawaler z Grobic w par. tutejszej 

i Justyna Żaneta Szymańska, panna z par. w Górze 

Kalwarii – zapowiedź druga.                                                               

– Piotr Sieńkowski, kawaler z Wincentowa w par. 

tutejszej i Paulina Joanna Sokołowska, panna z par. w 

Górze Kalwarii – zapowiedź druga.                                                         

– Łukasz Krzysztof Duch, kawaler z Sierzchowa w par. 

tutejszej i Ada Kuśnierz, panna z par. św. Władysława z 

Gielniowa w Warszawie – zapowiedź pierwsza.                             

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                                                        

12. W dniu 26 czerwca (środa) o godz. 19:00 na plebanii 

odbędzie się spotkanie wyjeżdżających do Częstochowy, 

Ciechocinka, Augustowa i Rowów. Obecność 

obowiązkowa.                                                                                       

13. Koło Przyjaciół RM przyjmuje zapisy na spotkanie 

Rodzin RM w Częstochowie w niedzielę 14 lipca. Koszt 

65 zł. Zaliczka 30 zł. do 30.06. Wyjazd z Sobikowa 6:00 i 

z Czachówka 5:45.                                                                                                                    

14. Są jeszcze 2 wolne miejsca  na Międzynarodowy 

Festiwal Pieśni Romskich w Ciechocinku 19-20 lipca.  

Koszt 320 zł. Wyjazd z Sobikowa o godz.7:00 z 

Czachówka 6:45. W programie warsztaty piernikarskie w 

Toruniu i Sanktuarium NMP „Gwiazdy Nowej 

Ewangelizacji i św. Jana Pawła II”.                                                                              

15. Uwaga zmiana terminu do Rowów!  KPRM 

organizuje wyjazd wypoczynkowy dla seniorów i rodzin z 

dziećmi w dniach 21.08-29.08.2019 (8 noclegów) do 

Rowów k/Ustki. Koszt 1000 zł. Zaliczka 300 zł. We 

wszystkich wyjazdach zapisy i wpłaty jak zawsze u p. 

Bogumiły Dusza lub u p. Ryszarda kościelnego. Na 

stronie internetowej  parafii są zamieszczone szczegółowe 

programy wyjazdów organizowanych przez KPRM.                                                            

16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 

są do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W 

zakrystii jest do odbioru miesięcznik „Różaniec”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Jezu, ufam Tobie wbrew wszelkiej 
nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, 
które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu 
się nadziei. Czyń ze mną, co chcesz, nie 
odstąpię od Ciebie,  bo Ty jesteś źródłem 
mojego życia. (Dz 24) 



Intencje Mszalne 23 VI 2019 – 30 VII 2019 
 

 

 

Niedziela, 23.06.  

8.30 (Czachówek) + Krzysztofa Karaluch                                    

10.00 + Jana Makulskiego (im.), Heleny i Mariana 

Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek, 

Stefana Makulskiego 

12.00 + Józefy i Jana Rolaków, Witolda Piekarniaka, 

Zygmunta, Anny, Antoniego i Marii Piekarniak 

CHRZEST: Feliks Włodarski, Jadwiga Maria 

Szcześniak, Piotr Ciosek                                                          

13.15    + Zenona (im.) i Heleny Chajęckich, Andrzeja 

Szynczuka                                                                 

Poniedziałek 24.06.                                                                                                               

17.00  + Jana Grabarczyka (im.)                                                

17.30  + Jana Urbanowicza (im.)                                               

18.00 +  Jana Sychla (im.), Janiny i Antoniego 

Kamińskich       

Wtorek, 25.06. 

17.30 + Jana i Stanisławy Soczewka, Antoniego i 

Janiny Krawczyk                                                                         

18.00 +  Danuty Urbańskiej w 5 rocz. śmierci                            

Środa 26.06. 

17.30   + Adama Orlika w 30 dni po śmierci                                                                                    

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,  

+ Władysława Ogonka (im.) i zm. z rodz. Zięcinów i 

Ogonków  

+ Anny Lewandowskiej 

- w int. Dusz czyścowych                                                      

Czwartek, 27.06. 

17.30 + Władysławy i Władysława Lankiewicz                            

18.00 + Władysława Urbanowicza (im.), Wiktorii i 

Antonioego Urbanowiczów, Zbigniewa i Eugeniusza 

Urbanowiczów, Stanisławy i Franciszka Zwolińskich                                        

Piątek, 28.06.  

17.30 + Alicji i Tadeusza Szturemskich                                  

18.00 + Danuty Niewiadomskiej w 4 rocz. śm.                          

19.00 (Czarny Las) Nabożeństwo Czerwcowe 

Sobota,29.06.  

16.00 + Alicji Szwed w 30 dni po śmierci 

16.30  + Władysławy i Zygmunta Samoraj, Wojciecha i 

Pawła Wiśniewskich                                                                                    

17.00 + Piotra Biczyka (im.)                                                   

17.30  + Ireny Pilackiej w 2 rocz. śm., Bolesława 

Pilackiego                                                                                      

18.00 + Władysława Masnego (im.), Jana, Marianny i 

Tadeusza Chmielewskich, Apolonii, Antoniego i 

Andrzeja Masnych                                                                        

Niedziela, 30.06.  

8.30 (Czachówek) + z rodz. Narkintowicz                            

10.00 +  Władysława, Heleny i Franciszka Tokajów 

 

 

Tweet od Papieża 

„Jezus stał się dla nas chlebem 

połamanym i zaprasza nas, abyśmy 

dawali się innym, nie żyli dłużej dla 

siebie, ale dla innych.!” 
                                                   /Franciszek/  

  

12.00 + Władysława, Stanisławy, Cecylii, Elżbiety i Anny 

Lewandowskich 

CHRZEST: Helena Korytek, Filip Żukowski, Julia Nojek                                 

13.15  + Piotra, Marianny i Stanisława Anuszewskich                                                                             

Intencje spisano 21.06.2019 r. 

                                                  

Refleksja na  

Dwunastą Niedzielę Zwykłą 

"Kim dla Ciebie jestem?" - pyta dziś Jezus 
każdego z nas. Odpowiedź nie musi być 

prawidłowa, aby On nas kochał nadal tą samą Miłością. 
Powinniśmy natomiast odpowiedzieć szczerze, jeśli nie chcemy 
zadać Mu bólu. Nieszczerość rani bliskie nam osoby, ale też 
szkodzi nam samym, zwłaszcza gdy mamy odpowiedzieć na 
pytanie kim dla nas jest ta osoba. Odpowiedź na pytanie: "Kim 
dla ciebie jestem" buduje relacje międzyludzkie i z Bogiem.   
Gdy ta odpowiedź jest nieszczera, niszczy rodzące się relacje. 
Dlatego odpowiedzmy dziś Jezusowi szczerze, kim On dla nas 
jest. W tej odpowiedzi pomoże nam dogłębne przyjrzenie się 
naszym postawom i zachowaniom wobec Niego. To po tym 
widać kim On dla nas jest.               . /Mieczysłąw Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
«Jeśli ktoś chce iść za Mną, … niech Mnie                       

naśladuje ».  
Tak w dzisiejszej Ewangelii Jezus nawołuje 

«… niech się zaprze samego siebie, » 
Trudne? Ale nie niemożliwe, Jezus zna ciebie,  

i «niech co dnia bierze krzyż swój » 
A gdy ja nie mogę, może weźmiesz i mój? 

                               
                               Kazimierz 
 

Za tydzień informacja  z wycieczki promowej do 

Kalmaru i Olandii w Szwecji 

 

Do użytku wewnętrznego 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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