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Parafia
14.06.2020 r.
Jedenasta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Wj 19, 2-6a (Obietnice Boże dla ludu wybranego)
Psalm responsoryjny: Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c) (My ludem Pana i Jego
owcami)
Drugie czytanie: Rz 5, 6-11 (Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa,
dostąpimy zbawienia przez Jego życie)
Ewangelia: Mt 9, 36 – 10, 8 (Rozesłanie Dwunastu)

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
W piątek 19 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Poznajmy więc nieco szerzej historię tej uroczystości.
Podczas jednego z objawień s. Małgorzacie Marii Alacoque, jakie miało
miejsce 16 czerwca 1675 r. w Paray-le-Monial, Pan Jezus ukazał Swoje
Boskie Serce mówiąc:
"Oto Serce, które tak
bardzo
ukochało
ludzi, że w niczym nie
oszczędzając siebie,
całkowicie
się
wyniszczyło
i
ofiarowało, aby im
okazać swoją miłość.
Przeto żądam od ciebie,
aby
w
pierwszy
piątek po oktawie
Bożego Ciała zostało
ustanowione święto szczególnie po to, by
uczcić Moje Serce przez
Komunię Świętą i
uroczyste
akty
przebłagania, w celu
wynagrodzenia Mu za
zniewagi doznane w
czasie wystawienia na
ołtarzach. Obiecuję,
że Moje Serce otworzy
się, aby spłynęły z
niego Strumienie Jego
Boskiej Miłości na
tych, którzy Mu tę cześć okażą i zatroszczą się o to, by inni Mu ją
okazywali". Pan Jezus pragnął, by ludzie rozważali głębię Jego miłości,
którą okazał składając ofiarę na krzyżu i nieustannie w bezkrwawy
sposób ofiarując się podczas Mszy św. Chciał należnego dziękczynienia i
uwielbienia oraz przebłagania za wszystkich ludzi, których grzechy
zraniły Jego Najświętsze Serce. Po wielu trudach i przeciwnościach,
papież Klemens XIII w roku 1765 zatwierdził święto i nabożeństwo do
Najświętszego Serca, a w 1856 r. Pius IX rozciągnął je na Kościół
powszechny. Leon XIII w 1899 poświęcił całą ludzkość Sercu
Jezusowemu, a Papież Pius XI w 1928 polecił obchodzić to święto z oktawą
i nakazał po Mszy lub nieszporach odmówić Akt wynagrodzenia
Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
(Papież Pius XII, dekretem z dnia 23 marca 1955 r. zniósł oktawę)./wg.
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorki i czwartki
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 18.00
*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

PARAFIALNE BOŻE CIAŁO
W czwartek 11 czerwca świętowaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, potocznie zwane Boże Ciało. W tym roku obchodziliśmy je w nieco inny,
ograniczony sposób z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa. Za to mieliśmy dwie
procesje po raz pierwszy w historii parafii. Najpierw jedna po Mszy Św. o godz. 10:00
w Sobikowie, gdzie 4 ołtarze ustawione było wokół kościoła parafialnego. Druga Msza
Św. o godz. 12:00 z procesją, była w Czachówku, gdzie procesja do 4 ołtarzy była
możliwa dzięki powiększonemu dwukrotnie placu przy kaplicy.
/tekst i foto K. Dusza/

SOBIKÓW

CZACHÓWEK

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 18.00 zapraszamy młodzież, która

12. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują

przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania na
Mszę św. i spotkanie.
2. Zachęcamy Kółka Różańcowe w miesiącu
czerwcu do modlitwy w intencji o ustanie
pandemii koronawirusa.
3. Bardzo serdecznie dziękujemy
przedstawicielom mieszkańców Czaplinka,
Cendrowic, Czarnego Lasu i Sobikowa za
przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało. Dziękujemy
druhom OSP z Czaplina i Cendrowic za liczny w
niej udział. Dziękujemy również grupom
parafialnym, p. Organiście i Kościelnemu za
pomoc w jej uświetnieniu i sprawnym
przeprowadzeniu.
4. Dziękujemy równie serdecznie wszystkim,
którzy włączyli się w przygotowanie pierwszej w
historii procesji Bożego Ciała w Czachówku,
szczególnie za ubranie ołtarzy i uporządkowanie
terenu.
5. Wczoraj do I Komunii Świętej przystąpiło w
dwóch grupach 10 dzieci. Od jutra przeżywać one
będą swój Biały Tydzień. Msze św. odprawiane
będą o godz. 18.00. Bardzo serdecznie dziękuję
paniom katechetkom za przygotowanie dzieci.
Dziękuję również rodzicom za Dar Ołtarza oraz
zaangażowanie a szczególnie za zadbanie o
porządek i wystrój kościoła.
6. W środę 17 czerwca o godz. 19.00 zapraszam
członków Rady Duszpasterskiej na spotkanie na
plebanii.
7. 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.
8. W piątek 28 czerwca Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 18.00
uroczysta Msza św. z nabożeństwem. Tego dnia
nie obowiązuje post piątkowy.
9. W sobotę 29 czerwca obchodzimy
wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.
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 tym roku nie
będzie nabożeństw Czerwcowych w kaplicy w
Czachówku.
11. W przyszłą niedzielę 21 czerwca zapraszamy
rodziców i dzieci I Komunijne ze szkół w
Czaplinku i Dobiesza oraz dzieci Rocznicowe na
Mszę św. o godz. 13.15 i spotkanie w sprawach
organizacyjnych.

się:
– Artur Kornaszewski, kawaler z par. Świętego
Zygmunta w Słomczynie i Malwina Elżbieta
Piotrowicz, panna z Sierzchowa w par. tutejszej –
zapowiedź druga.
– Paweł Ślasa, kawaler z Krzaków
Czaplinkowskich w par. tutejszej i Aleksandra
Maria Radomyska, panna z par. Świętego
Stanisława BM w Zbuczynie – zapowiedź druga.
– Damian Paweł Radecki, kawaler z par.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie i
Sylwia Nowak, panna z Grabiny w par. tutejszej –
zapowiedź pierwsza.
– Łukasz Linde, kawaler z par. Świętego
Wojciecha w Wiązownie i Marta Weronika
Zawadzka, panna z Czarnego Lasu w par. tutejszej
– zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
13. KPRM informuje o najbliższych wyjazdach:
do Częstochowy w dniu 12 lipca, Różaniec na
wodzie Augustów, Studzieniczna 13-16.08 z
wyjazdem do Wilna gdy będzie otwarta granica,
Rowy przełom sierpnia września. Szczegóły u p.
Bogumiły Dusza 664 743 764
14. 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.

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Człowiek mając możność wyboru celu
oraz środków dążenia do niego,
ponosi sam odpowiedzialność za
swoje postanowienia i nikt człowieka
w tej odpowiedzialności wyręczyć nie
może i nie powinien

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
1 VI 1937. Dziś u nas procesja Bożego
Ciała. Przy pierwszym ołtarzu wyszedł
ogień z Hostii świętej i przeszył mi serce
- i usłyszałam głos: Tu jest odpocznienie
Moje. Żar zapalił się w sercu moim;
czułam, że jestem przemieniona cała w
Niego. /Dz. 1140/

Intencje Mszalne 14 VI 2020 – 21 VI 2020
Niedziela, 14.06.
8.30 (Czachówek) + z rodz. Narkintowiczów
8.30 (Czachówek) + Antoniny i Józefa Szymańskich,
Wiesławy Ciechanowskiej, Eugeniusza Bednarka
10.00 + Antoniego (im.) i Krystyny Pieniążek
10.00 + Antoniego Kulki (im.) i zm z rodz. Kulków
12.00 + Bronisławy Tywonek
12.00 + Małgorzaty Fydrych (im.), Czesława,
Antoniego i Józefy Rotuskich, Stanisława, Artura i
Marianny Grzesikiewicz
13.15 + Katarzyny i Ludwika Marczak, Wandy i
Władysława Marczaków, Krystyny i Mariana Sobieraj
13.15 + Gabrieli, Stanisława, Stefanii i Józefa Trzoch
18.00 + Lecha Antoniego Dunina
Spotkanie dla młodzieży bierzmowanej
Poniedziałek 15.06.
18.00 + Marianny Żeńca w 30 dni po. śmierci
Wtorek, 16.06.
18.00 + Stanisława Henryka Jeziorskiego w 30 dni po
śmierci
Środa 17.06.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Grzegorza Krawieckiego w 5 rocz. śmierci
Władysławy i Henryka Wojdat
- O pomyślny przebieg operacji dla Zofii Ostrowskiej
Czwartek,18.06.
18.00 + Zofii Sieńkowskiej w 30 dni po śmierci śmierci
Piątek, 19.06.
18.00 + Zygmunta Stanisława Lendziona w 30 dni po
śmierci
Sobota, 20.06.
16.00 + Władysławy i Piotra Samoraj, Wojciecha i
Pawła Wiśniewskich
16.30 + Ryszarda i Teresy Chlaściak i zm. z rodz.
Chlaściaków i Gorzkowskich
17.00 + Anny Lewandowskiej w 13 rocz. śmierci
17.30 + Tadeusza Bolek w 30 dni po śmierci
18.00 + Barbary i Janusza w 40 rocz. śmierci
Niedziela, 21.06.
8.30 (Czachówek)
8.30 (Czachówek)
10.00 + Janiny, Stanisława i Stefanii Błaszczyńskich,
Walentyny i Stefana Bułdeska
10.00 + z rodz. Kędzierskich, Zająców, Bożków,
Malickich i Maciejewskich
12.00 + Michała Wasilkiewicza w 25 rocz. śmierci
12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla KŻR w Nowych
Grobicach z okazji 21 rocz. powstania

Tweet od Papieża
„Serce Chrystusa jest tak wielkie, że
pragnie włączyć nas wszystkich w
rewolucję czułości.”
Franciszek/
13.15 + Zenona (im.) i Heleny Chajęckich, Andrzeja Szymczaka
13.15 + Antoniego i Marianny Choińskich i zm. z rodz. Choińskich i
Brzezińskich
Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych i Rocznicowych
Intencje spisano 12.06.2020 r.

Refleksja na
Jedenastą Niedzielę Zwykłą
Jezus za darmo daje nam swoją
władzę. Nie za dobre sprawowanie, ani za jakąś
ofiarę z siebie. Całkowicie za darmo! Jednak
władza to nie tylko dar, ale i zobowiązanie. Gdy
ktoś ma władzę, nie jest już panem samego
siebie. Tak jak Jezus – mając władzę, był
całkowicie dla ludzi, zwłaszcza tych najsłabszych.
Apostołowie otrzymali jasne wytyczne jak mają
sprawować władzę: mają walczyć ze złem i
cierpieniem, mają pomagać ludziom pokonywać
zło i cierpienie. Czyż można wyobrazić sobie
lepszy sposób sprawowania władzy? Najlepsza
władza, to władza nad złem. /Deon – Mieczysław
Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Znamienne słowa Jezusa – posłuchajcie,

«…Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie»

rzekł do dwunastu apostołów których
powołał.
Idźmy więc i my, i głośmy bo i nas przywołał,
gdyż bliskie jest królestwo niebieskie,
mówił Jezus i takie jest też wezwanie
papieskie.
Kazimierz
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