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Dwunasta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Jr 20, 10-13 (Pan czuwa nad sprawiedliwym)
Psalm responsoryjny: Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35 (R.: por. 14c) (W Twojej
dobroci wysłuchaj mnie, Panie)
Drugie czytanie: Rz 5, 12-15 (Adam jest typem Chrystusa)
Ewangelia: Mt 10, 26-33 (Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało)
POŚWIĘCENIE KAPLICZKI W JULIANOWIE
Trzy tygodnie temu 31 maja w Święto Zesłania Ducha Świętego czyli
Uroczystość Zielonych Świąt, miało miejsce poświęcenie odremontowanej
zniszczonej upływem czasu i zdewastowanej XIX wiecznej kapliczki w
Julianowie przy ul. Sosnowej na skrzyżowaniu z ul. Szkolną w Czachówku
w pobliżu przejścia przez kładkę dla pieszych nad kanałem (rzeka Czarna).
Piszę o tym dzisiaj z uwagi na brak miejsca w gazetkach poprzednich.
Poświęcenia dokonał jak głosi inskrypcja na pamiątkowej tablicy: W 100
ROCZNICĘ URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ROKU BEATYFIKACJI PRYMASA
TYSIĄCLECIA KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, ODNOWIONĄ KAPLICZKĘ
POŚWIĘCIŁ PROBOSZCZ KS. PRAŁ. WŁODZIMIERZ CZERWIŃSKI.
CD
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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
Na koniec uroczystości poświęcenia kapliczki, Pani Bogumiła Dusza
zarecytowała wiersz napisany specjalnie na tę okazję pt. ”Przywrócona do
życia”,(poniżej), a wszyscy darczyńcy, którzy przyczynili się do remontu

1. piątek m-ca od godz.
9.30

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

i odrestaurowania kapliczki zasadzili w jej otoczeniu pamiątkowe dęby.

Ks. Proboszcz i inicjatorzy renowacji, dziękują wszystkim, wymienionym alfabetycznie
sponsorom, darczyńcom i mieszkańcom, którzy zapobiegli bezpowrotnemu zniszczeniu
kapliczki pamiętającej czasy Powstania Styczniowego z 1863 r., włączając się w jej
odbudowę i realizację tego dzieła.
Banasiak-Matusik małż. Izabela i Tomasz, Chmielewska Danuta, Choiński Andrzej,
Czupryńscy małż. Katarzyna i Mariusz, Durołek Kazimierz, Dusza małż. Bogumiła i
Kazimierz, Gugała Krzysztof, Jeziorski Zbigniew, Ks, dr Dłutowski Michał, Molak Mariusz,
Neska Stanisław, Rosłon Ryszard i Kurkowski Edward, Rucki Wiesław, Szołtun Marek i
Kośla Paweł, Szymańska Alicja, Trusińska Marzena, Tywonek małż. Ula i Zdzisław, Ura
Tomasz.
/Oprac. K. Dusza; zdjęcia: Izabela Banasiak – Matusik i Kazimierz Dusza/

Przywrócona do życia
Strzegłaś dróg na rozstajach, które do wioski prowadziły, żegnałaś zmarłych i podróżnych, którzy tu
przechodzili. Pamiętasz czasy powstań i wojen jeszcze nieodległych, przechodziły tu różne fronty,
byłaś świadkiem poległych.
A w czasach minionej epoki, gdy nikt nie pytał o zgodę, władza kanał wykopała i zasypali ci
piaskiem połowę. Tylko część z krzyżem sterczała, wśród kwiatów które miałaś, z obrazem
Częstochowskiej Matki, jaki kiedyś dostałaś.
Aż przyszedł dziki człowiek, bez wiary, ale miał tyle siły, by zdewastować twe oblicze i zniszczył
kwiaty które cię maiły. Twój obraz zrzucił do wody i krzyż wyrwał z góry, bolałaś w samotności dni
kilka, gdy z trawy patrzyłaś w chmury.
Lecz nadszedł wreszcie moment, gdy mieszkańcy postanowili, by wyciągnąć cię z ziemi, i życiu
przywrócili. Od dzisiaj tu masz swoje miejsce, z historią zamurowaną w piedestale i Matki Bolesnej
medalionem, byś nam obroną była już na stałe.
Matko Bolesna w smutku pogrążona, Matko Bolesna przez ludzi zhańbiona, Matko Bolesna bądź
już zawsze z nami, Matko Bolesna Przyczyń się za nami. /KD/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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.
2. W czwartek 25 czerwca o godz. 18.00 grupa
młodzieży naszej parafii przyjmie Sakrament
Bierzmowania. Szafarzem sakramentu będzie JE
Ks. Bp Michał Janocha. Liturgię poprzedzą
przygotowania:
- poniedziałek o godz. 19.00 – I próba
- wtorek godz. 19 – II próba
- środa godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00
spowiedź
3. W piątek 26 czerwca o godz. 18.00 zapraszamy
wszystkie dzieci i młodzież na Mszę św.
dziękczynną za miniony rok szkolny. Prosić
będziemy również o błogosławieństwo Boże na
rozpoczynające się wakacje. Możliwość spowiedzi
od godz. 17.30.
4. W przyszłą niedzielę czwarta niedziela
miesiąca. Jaka zwykle odbędzie 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.
5. Decyzją Władzy Archidiecezjalnej ks. Tomasz
opuszcza naszą parafię. W niedzielę 23 sierpnia
podziękujemy mu na wszystkich Mszach św. za
jego roczną posługę wśród nas. W niedzielę 30
sierpnia powitamy nowego wikariusza ks. Piotra
Ganca.
6. 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.
7. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Damian Paweł Radecki, kawaler z par.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie i
Sylwia Nowak, panna z Grabiny w par. tutejszej –
zapowiedź druga.
– Łukasz Linde, kawaler z par. Świętego
Wojciecha w Wiązownie i Marta Weronika
Zawadzka, panna z Czarnego Lasu w par. tutejszej
– zapowiedź druga.
– Kamil Miciałkiewicz, kawaler z par. Świętego
Rocha w Jasieńcu i Izabella Barbara Michalczyk,
panna z Nowych Grobic w par. tutejszej –
zapowiedź pierwsza. Narzeczonych polecamy
modlitwie wiernych.
8. W środę 17 czerwca odbyło się zebranie Rady
Duszpasterskiej. Rada podjęła decyzję, w związku

ze zmieniającymi się kosztami utrzymania
cmentarza o zmianie opłaty pokładnego. Obecnie
wynosić ono będzie 70,- zł rocznie. Ponadto
omówiono zmodyfikowane plany duszpasterskie i
inwestycyjne na ten rok.
9. KPRM informuje o zmianie terminu wyjazdu
do Częstochowy. Wyjazd będzie 11 lipca w sobotę
a nie w niedzielę jak było w poprzednich
ogłoszeniach. Koszt wyjazdu 60 zł z wpłatą 30 zł
do 28 czerwca. Wyjazd z Czachówka godz. 6:15 z
Sobikowa 6:30. Zabieramy suchy prowiant,
krzesełka, parasole, okrycia p.deszczowe i
nakrycia na głowę. Powrót ok. 22-23:00
10. Koleiny wyjazd to Różaniec na wodzie
Augustów, Studzieniczna 13-16.08 z wyjazdem do
Wilna oraz Rowy przełom sierpnia września.
Szczegóły u p. Bogumiły Dusza 664 743 764
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.
#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Gdy znajduję w sobie choć jeden akt miłości,
już nie jestem nędzą. Choćby całe życie moje
było jedynym grzechem, ten jeden akt
miłości oddaje mnie Bogu. Nie, nie jestem
nędzą... jestem wielkością, bo miłuję. A
miłość nie umiera

Kalendarium aktywności
kard. Stefana Wyszyńskiego

-

22 czerwca 1946 roku: w kościele
akademickim Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego dokonuje aktu poświęcenia studentów
Niepokalanemu Sercu Maryi
- 24 czerwca 1959 roku: w archikatedrze św.
Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w
otwarciu odbudowanej kaplicy Baryczków oraz w
przeniesieniu cudownego krucyfiksu Pana Jezusa
- 27 czerwca 1965 roku: w Markowicach
koronuje posąg Matki Bożej Markowickiej
- 24 czerwca 1978 roku: ustanawia Komitet
Budowy Wyższego Seminarium Duchownego na
Bielanach

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Dla ciebie błogosławię krajowi całemu – i
uczynił duży znak krzyża ręką nad
Ojczyzna naszą. Radość wielka napełniła
duszę moją widząc dobroć Boga. /Dz. 39/

Intencje Mszalne 21 VI 2020 – 28 VI 2020
Niedziela, 21.06.
8.30 (Czachówek) + Jana i Franciszki Zarębów
8.30 (Czachówek) + Jana Stelmasiaka
10.00 + Janiny, Stefana i Stanisławy Błaszczyńskich,
Heleny Kostka, 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
CHRZEST: Marcel Acewicz, Milena Miszkowska
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
Poniedziałek 22.06.
18.00 + Jana Fiejki w 30 dni po śmierci
Wtorek, 23.06.
18.00 + Grzegorza Zyś (ur. i im.) – int. od dzieci Wandy
Oliszewskiej
Środa 24.06.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Jana Dobeckiego (z okazji Dnia Ojca), Janiny
Cieślak
- w int. Dusz Czyśćcowych o wybawienie
Czwartek,25.06.
18.00 Bierzmowanie – w int. młodzieży
bierzmowanej i ich rodzin
Piątek, 26.06.
17.30 + Danuty Urbańskiej w 10 rocz. śmierci
18.00 + Władysława Ogonka w 10 rocz. śmierci i zm. z
rodz. Ogonków i Zięcinów
Sobota, 27.06.
16.30 + Władysława i Wandy Pruszewskich
17.00 + Władysławy i Władysława Lankiewiczów (im.)
17.30 + Stanisławy i Franciszka Zwolińskich,
Władysława Urbanowicza (im.), Wiktorii i Antoniego
Urbanowiczów, Zbigniewa i Eugeniusza Urbanowiczów
18.00 + Władysława Masnego (im.), Apolonii i
Antoniego Masnych, Jana, Marianny i Tadeusza
Chmielewskich
Niedziela, 28.06.
8.30 (Czachówek) + Jana Orynka
8.30 (Czachówek) + Anny Białas
10.00 + Piotra i Pawła Pęczków (im.)
10.00 + Jana Makulskiego (im.); Heleny i Mariana
Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek,
Stefana Makulskiego

Tweet od Papieża
„W wielu krajach #COVID19 nadal
pochłania wiele ofiar. Pragnę wyrazić
moją bliskość z tymi ludami, z
chorymi i ich rodzinami oraz ze
wszystkimi, którzy się nimi opiekują.”.
Franciszek/
12.00 + Jana Sychla (im.)
12.00 + Jana Urbanowicza (im.)
CHRZEST: Bartosz Lenard, Emilia Dębecka
13.15 + Piotra Zięcina (z okazji im. i Dnia Ojca)
13.15 + Weroniki, Jana i Józefa Lisiewskich i zm. z rodz. Lisiewskich i
Rosłonów
Intencje spisano .19.06.2020 r.

Refleksja na
Dwunastą Niedzielę Zwykłą
Tym, który może zatracić nas w piekle
jest grzech. To jego powinniśmy bać się najbardziej.
Grzech oddala nas bowiem od Boga, który ma moc
ocalić nas od wszelkich niebezpieczeństw i wrogów.
Bóg nas ratuje z każdego położenia, o ile nie
uciekamy przed Nim. Nie ma więc powodu, abyśmy
przed kimkolwiek wypierali się naszej więzi z Bogiem
z lęku o własną skórę. Takie „ocalenie” nic by nam
nie dało, poza umniejszeniem naszej miłości do
Tego, który ukochał nas aż po krzyż. Ludzie bowiem
zabijają tylko to nasze ciało, które i tak jest
przeznaczone na śmierć.
/Deon – Mieczysłąw
Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Potrzeba ludzi odważnych, głośmy więc wiarę,
każdy na swoje możliwości, odwagę i miarę,
niewiarę pleńmy szybko i w zarodku studźmy,

«kto się przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim Ojcem,
który jest w niebie».
Tysiące ludzi dzisiaj jest w potrzebie.

Kazimierz

Za tydzień ostatni przed wakacjami nr 26 WP o
pobożności prawdziwej i pobożności fałszywej.
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