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                           Trzynasta Niedziela Zwykła 
                                                                     
                                                                      Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: 1 Krl 19, 16b. 19-21 (Powołanie Elizeusza) 
Psalm responsoryjny: Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 5a) (Pan 
mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem) 
Drugie czytanie: Ga 5, 1. 13-18 (Postępowanie według ducha daje wolność) 
Ewangelia: Łk 9, 51-62 (Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem) 
 

UPRAGNIONE WAKACJE 

Koniec roku szkolnego  to moment wyczekiwany przez każdego, 
czekało na te wakacje miliony uczniów. Koniec roku szkolnego 
2019 przypadał w piątek 21 czerwca. Z uwagi że w czwartek 20 
czerwca przypadało Boże Ciało, premier Morawiecki podjął decyzję o 
przeniesieniu zakończenia na środę 19 czerwca. "Będzie zmiana 
rozporządzenia i obecny rok szkolny zakończy się w środę 19 czerwca, 
a nie jak planowano w piątek 21 czerwca" - zapowiedział. Wakacje 
obowiązują również współpracowników naszej cotygodniowej gazetki - 
„Wieści parafialne”. Rozstajemy się na całe dwa miesiące. Do 
zobaczenia po wakacjach. Ale pamiętaj! /KD/ 

Nie ma wakacji od Pana Boga! 

Poniżej sześć wskazówek jak przeżyć urlop po katolicku. Nie możemy 

zapominać, że ludźmi wierzącymi jesteśmy zawsze, nie tylko w dniach 

pracujących. Od Pana Boga i Jego świętych nakazów wakacji nie ma i 

być nie może. Jak przeżyć urlop, by nie wpłynął on negatywnie na życie 

duchowe? Sześć wskazówek jak przeżyć urlop po katolicku:  

Sprawdź gdzie jest najbliższy kościół!. Sprawdź kiedy odprawiana jest 

niedzielna Msza Święta! Zacznij dzień od modlitwy! Zakończ dobrze 

dzień modlitwą przed snem. Świat jest dziełem Pana Boga-słuchaj 

odgłosów przyrody. Nie marnuj czasu na głupoty! - pogłębiaj swoją 

wiedzę religijną. 

Skoro przykazanie mówi: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede 

Mną”, to nic nie może być ważniejsze od Niego. Nic! Nawet upragniony 

urlop.                                                                         /Michał Wałach - PCh.24.pl/ 
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Wikariusz: ks. Michał 

Dłutowski 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. prof. Cezary Smuniewski 
 

Kancelaria 
parafialna: 

W okresie wakacyjnym 
środa, piątek 

godz. 17.00 – 19.00 
 

Msze św. 
Niedziela 

W okresie wakacyjnym 

* w kaplicy w 
Czachówku: 8.30 

* w kościele: 10.00, 
12.00,                                  

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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REJS PROMEM DO SZWECJI                                      

- KALMAR I OLANDIA 

Ażeby poczuć już  atmosferę odpoczynku i sjesty zamieszczamy 

krótki reportaż z wyjazdu 48 osób promem do Szwecji który miał 

miejsce w dniach 4 – 6 czerwca br.  To kolejna wycieczka zorganizowana przez Koło 

Przyjaciół Radia Maryja. Punktualnie o  godz. 05:45 przy pięknej pogodzie, autokarem 

wyruszamy do Gdyni. Po drodze zwiedzamy monumentalne i nowoczesne Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku. Eksponaty i sposób prezentacji robią 

wrażenie. Punktualnie o 21:00 promem Stena Vision wypływamy 

do Karlskrone. Na statku zajmujemy 2-os. kajuty i czeka na nas 

obfita kolacja oraz muzyka i zabawa do 23:00. Rano z 

przewodnikiem wyjeżdżamy na zwiedzanie Kalmaru. Stare 

Miasto z urokliwymi niskim kolorowymi domkami. Zamek 

Kalmarski to 

warownia położona 

w średniowiecznej 

części miasta. 

Historia zamku 

sięga XII wieku, 

kiedy to wybudowano ufortyfikowaną wieżę obronną i obserwacyjną. W latach 80. XIII wieku 

król Szwecji Magnus I Birgersson rozbudował fortyfikacje i wieża obserwacyjna stała się 

zamkiem. Zwiedzamy okazałą czynną barokową  z XVII w. Katedrę im.  Karola XI arch. 

Nikodema Tessina, którą ukończono w 1703 r. Podziwiamy nastawę ołtarzową z obrazem 

malarza Davida von K rafta z XVII w. Jedziemy na najdłuższą na Bałtyku wyspę Olandię - 6 

km mostem Olandzkim o wys. 36 m. To jeden z najdłuższych mostów w Europie. 

Zatrzymujemy się na wybrzeżu Morbylanga, spotykamy pierwszy wiatrak i moczymy 

zmęczone   nogi w morzu. Olandia to wyspa słońca i wiatru. Do niedawna było tu 2000 

wiatraków. Oglądamy XIX w. wiatraki i kamień runiczny w Lerkaka.. Jedziemy w środkową 

część Olandii do miejscowości Graborg. Zwiedzamy ruiny największego prehistorycznego 

grodziska. na Olandii i odbudowywaną katedrę św. Kanuta z II poł. XII w., opuszczoną w 

czasach reformacji w 1527 r. Czas na powrót do Karskrone. Trzeciego dnia rano dopływamy 

do Gdyni. Z przewodnikiem zwiedzamy Gdańsk, słuchamy koncertu w katedrze Oliwskiej i 

zwiedzamy Westerplatte. W Sobikowie meldujemy się ok 22:00. Do zobaczenia na 

następnej wycieczce, równie udanej.                              /opracowanie i zdjęcia Kazimierz Dusza)  



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Decyzją Władzy Archidiecezjalnej ks. 

Michał opuszcza naszą parafię. Dziś 

dziękujemy mu na wszystkich Mszach św. za 

jego dwuletnią posługę wśród nas. Tego dnia 

odbędzie się również kiermasz książek ks. 

Michał. Wśród nich będzie najnowsza 

pozycja pt. Szlak Bożego Miłosierdzia, która 

opisuję pierwszą pieszą pielgrzymkę do 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 

Łagiewnikach. Dziś po raz ostatni przed 

wakacjami odprawimy Mszę św. o godz. 

13.15.          

2. Dziękujemy mieszkańcom Dębówki za 

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy 

kwiatami na dzisiejszą niedzielę.                                                                                                                                                                                                     

3. W tym tygodniu wypada I Piątek i I 

Sobota miesiąca. W Sobikowie spowiedź od 

godz. 17.30 a o godz. 18.00 Msza św. z 

nabożeństwem. W Czachówku spowiedź od 

godz. 19.00 i Msza św. Od godz. 9.30 

pójdziemy z Komunią św. do chorych. W I 

Sobotę miesiąca o godz. 7.10 zapraszamy na 

Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o Niep. Sercu 

Maryi. Zachęcamy do udziału w tych 

nabożeństwach.                                 

4. Trwają wakacje. Młodzieży i dzieciom 

życzymy aby były one dla nich czasem 

radosnego odpoczynku ale też i poznawania 

śladów Boga zapisanych w świecie 

stworzonym.  W okresie wakacyjnym nie 

odprawiamy Mszę Św. o godz. 13.15 dla 

dzieci. Wznowimy je po wakacjach.                                                                                                                   

5. W okresie wakacyjnym kancelaria 

parafialna czynna jest w środy i piątki po  

Mszach św. wieczornych. Możliwość 

spowiedzi przed Mszami św. po zgłoszeniu.                                                                                  

6. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. 

Po Mszy św. o godz. 10.00 Procesja 

Eucharystyczna a po Mszy św. o 12.00 

spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa 

na miesiąc lipiec: O bezpieczne wakacji dla 

dzieci i młodzieży naszej parafii.  

7.  Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się:                                                                                                                                                                                                  

– Łukasz Krzysztof Duch, kawaler z 

Sierzchowa w par. tutejszej i Ada Kuśnierz, 

panna z par. św. Władysława z Gielniowa w 

Warszawie – zapowiedź druga.                                                    

– Mateusz Zbigniew Królak, kawaler z 

Sierzchowa w par. tutejszej i Sylwia 

Katarzyna Bijoch, panna z par. w Baniosze – 

zapowiedź pierwsza.                                                               

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych.                                                                                                                                         

8. Redakcja „Wieści Parafialnych“ ogłasza 

konkurs dla dzieci i młodzieży na 

wspomnienia z wakacji pt. Moja wakacyjna 

modlitwa. Praca może być zgłoszona  jako 

krótkie opowiadanie, wierszyk, zdjęcie, 

rysunek w formacie A4. Najlepsze prace 

będą zamieszczone w gazetce.  

9. 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 o godz. 

6:00 i z Czachówka o godz. 5:45.                                                                                                                    

10. 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.                                                             

11. 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 

Pierwsza modlitwa podyktowana 

przez Pana Jezusa Faustynie, 

którą zanotowała Święta w swoim 

Dzienniczku, brzmi: „O Krwi i 

Wodo, któraś wytrysnęła z Serca 

Jezusowego jako zdrój miłosierdzia 

dla nas – ufam Tobie”. „Kiedy 

odmówisz tę modlitwę za jakiego 

grzesznika z sercem skruszonym i 

wiarą, dam mu łaskę nawrócenia” 

(Dz. 186-7). 



                       Intencje Mszalne 30 VI 2019 – 07 VII 2019 
 

 

 

Niedziela, 30.06.  

8.30 (Czachówek) + z rodz. Narkintowicz                            

10.00 +  Władysława, Heleny i Franciszka Tokajów 

12.00 + Władysława, Stanisławy, Cecylii, Elżbiety i 

Anny Lewandowskich 

CHRZEST: Helena Korytek, Filip Żukowski, Julia Nojek                                 

13.15  + Piotra, Marianny i Stanisława Anuszewskich                                                                              

 

Poniedziałek 01.07.                                                                                                               

17.00  + Henryka Jaworskiego w 30 dni po śmierci                                                                                  

17.30   + Ryszarda Chlaściaka w 2 rocz. śm., Teresy 

Chlaściak w 4 rocz. śm.                                                                           

18.00 +  Stanisławy Michalskiej w 5 rocz. śm. i 

Antoniego Michalskiego                                                          

 

Wtorek, 02.07. 

17.30 + Wojciecha Krawczyka – int. brata Stanisława z 

rodziną,                                                                                   

18.00 +  Leszka Szostaka, Zofii i Władysława 

Tomasików, Jana Szostaka                                                          

 

Środa 03.07.                                                                                  

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,  

+ Franza-Josefa i Christine Heersche, Franza jr. 

Heersche                                                                                        

 

Piątek, 05.07.  

18.00  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Anety i Marcina i 

ich dzieci w 12 rocz. ślubu – int. od rodziców                                   

19.00 (Czachówek).  Int. wolna                                                        

 

Sobota,06.07.  

7.10. Godzinki                                                                        

7.30  Int. wolna                                                        

16.30  + Tadeusza Kozickiego w 13 rocz. śmierci                                                                                       

17.00 + Wacława Lenarta w 31 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Lenartów, Marioli i Zbigniewa Walcz+ Tadeusza 

Piekarniaka w 27 rocz. śm., Ryszarda i Stanisławy 

Piekarniak, Jerzego Szturemskiego                                            

17.30  + Waldemara Kozickiego w 3 rocz. śm. i zm. z 

rodz. Ostrowskich i Kozickich                                                                                      

18.00 + Jerzego i Andrzeja Michalskich, Piotra i 

Franciszki Michalskich, Anny i Józefa Dolińskich                                                 

 

Niedziela, 07.07.  

8.30 (Czachówek) + Karoliny Gugała                                     

10.00 + Zofii Wasilkiewicz w 25 rocz. śmierci 

12.00 + z rodz. Całków 

CHRZEST: Jan Ura, Katarzyna Kołodziejczyk                                     
   

Intencje spisano 28.06.2019 r. 

 

Tweet od Papieża 

„Drodzy młodzi, chciałbym 

powiedzieć każdemu z was: Bóg cię 

kocha, nie wątpij w to nigdy, 

cokolwiek przydarzy ci się w życiu; w 

jakiejkolwiek okoliczności, jesteś 

nieskończenie kochany..” 
                                                   /Franciszek/  

  

 

                                                  

Refleksja na  

Trzynastą Niedzielę Zwykłą 

Apostołów cechuje wielka gorliwość i 

odwaga, ale nie rozumieją jeszcze ducha Jezusa, ducha 

Ewangelii. Jezus nawraca i zmiękcza serca ludzkie nie 

siłą, perswazją, „ogniem”, ale cierpliwością, 

wyrozumiałością i łagodną miłością. Czy bliższa jest mi 

Ewangelia nakazu, powinności, przymusu czy perswazji, 

cierpliwości, miłości? Co jest moją „norą, gniazdem”, które 

mnie zatrzymuje i nie pozwala pójść radykalniej za 

Jezusem? Czy nie należę do ludzi wiecznego „jeszcze nie 

teraz”? Co mnie najbardziej zniewala? Za czym się wciąż 

oglądam? Czy nie żyję „połowicznie”? /Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Kategoryczne słowa Jezus uczniom powiedział  

Chociaż o słabościach ich wszystko wiedział 

Jeżeli chcesz służyć Bogu,  
                           zostaw wszystko za sobą 

I idź od dzisiaj jedyną wskazaną boską drogą 
Masz najlepszy drogowskaz na wakacje kolego 

«Ktokolwiek /…/ wstecz się ogląda,  
nie nadaje się do królestwa Bożego». 

                               
                               Kazimierz 
 

Redakcja Wieści Parafialnych życzy wszystkim 

wypoczywającym i pozostającym w domach 

udanego, zdrowego wypoczynku i regeneracji sił. 

Do użytku wewnętrznego 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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