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                                        Niedziela Zesłanie Ducha Świętego 

                                                                        Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Rdz 11, 1-9  (Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel) 

Psalm responsoryjny: Ps 33 (32), 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 12)  (Szczęśliwy 

naród wybrany przez Pana) 

Drugie czytanie: Wj 19, 3-8a. 16-20b (Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu) 

Ewangelia: J 7, 37-39  (Strumienie wody żywej) 

ZESŁANIE DUCHA 

ŚWIĘTEGO 

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego kończy w Kościele okres 
wielkanocny. W liturgii kościelnej 

Święto to zwane Pięćdziesiątnicą jest jednym z najważniejszych świąt — 
upamiętnia ono zesłanie Ducha Świętego na Maryję matkę Jezusa oraz 
Apostołów: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od 
Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” 
(J 15, 26). Tak więc Jezus nie tylko założył Kościół, ale również powierzył 
go opiece Ducha po swoim zmartwychwstaniu. Święto to obchodzone jest 
ono już od 306 r. i pierwotnie jego obchody trwały aż 7 dni, a nie 2 jak jest 
to obecnie.  

Duch Święty kieruje losami Kościoła, dzięki swoim darom: mądrości, 
rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej i uzdalnia 
nas wiernych w życiu do dojrzałej obecności na ziemi. Te Dary Ducha 
Świętego sprawiają, że człowiek wiedzie życie moralne i jest posłuszny 
Bogu. Traktuje się je jako uzupełnienie cnót. Dary są wymienione w 
Księdze Izajasza, w katolicyzmie dodaje się jeszcze dar pobożności:  

Poznajmy bliżej Siedem Darów Ducha Świętego: 

Dar mądrości pozwala na uczestniczenie w mądrości samego Jezusa. 
Powoduje, że chrześcijanin wybiera w życiu to, co pozwala mu się 
przybliżyć do Boga i życia wiecznego. Pomaga mu również przejść przez 
cierpienia i trudy. Jest bardziej związany z kierowaniem się miłością niż 
inteligencją. W swoim myśleniu mądry człowiek wykracza poza 
doczesność. 
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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 
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Dar rozumu jest darem, który pozwala człowiekowi wnikać w Tajemnicę Bożą. 

Dzięki niemu chrześcijanin wie, co jest najważniejsze na jego drodze. Ten dar 
jest również dyspozycją potrzebną do przyjęcia wiary.  Dzięki niemu człowiek jest 
w stanie zrozumieć ofiarę Jezusa na krzyżu. 

Dar rady sprawia, że człowiek potrafi cieszyć się życiem. Usuwa niepokój, 

wątpliwości i pomaga podejmować dobre decyzje. Przynosi zarówno spokój 
duszy jak entuzjazm oraz chęć działania. 

Dar męstwa daje siłę w najcięższych momentach życia i pozwala człowiekowi 

wyzbyć się lęku przed śmiercią. Pomaga także oprzeć się pokusie czynienia zła. 

Daję odwagę, aby iść przez życie z Jezusem. Jest również źródłem wytrwałości. 

Dar umiejętności sprawia, że człowiek patrząc na świat, potrafi odnaleźć w nim Boga i odkrywać sens 

stworzenia. Pozwala również chrześcijaninowi ustrzec się.  

Dar bojaźni Pańskiej jest świadomością własnej kruchości i małości wobec Boga. Dzięki temu darowi 

człowiek jest zdolny do unikania grzechu, ponieważ kocha swojego Ojca i nie chce sprawiać mu zawodu. 
Chrześcijanin dba o swoją przyjaźń z Panem i nie chce jej zerwać. Jeśli dojdzie do jakiegoś naruszenia, jest 
gotowy do pokuty i zadośćuczynienia,  

Dar pobożności sprawia, że chrześcijanin traktuje Boga jako własnego Ojca. Człowiek wychwala Go i 

adoruje, okazuje Mu swoją miłość i szacunek. Pobożność wyraża się również w stosunku do drugiego człowieka, 
który powinien być pełen serdeczności i ciepła – na innych ludzi należy patrzeć jak na braci i siostry 

Charyzmatyczne dary Ducha Świętego 

Charyzmaty (gr. „dary”) są specjalnymi darami Ducha Świętego. Zostają udzielone w celu budowania Kościoła i 
działają dla wspólnego dobra wszystkich wierzących. Do darów - charyzmatów zalicza się: dar proroctwa, władzę 
czynienia cudów, łaskę uzdrawiania, rozróżniania duchów, dar języków oraz dar ich tłumaczenia. 

Najwięcej informacji o charyzmatach i korzystaniu z nich zawarte jest w 1 Liście św. Pawła do Koryntian..  

/oprac. KD  na podstawie wielu źródeł/ 

Refleksja na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 

Nie da się "znieść" od razu wszystkiego, co Jezus ma nam do 
powiedzenia. To jest tak wspaniałe. Dobro i miłość, w świecie zniszczonym 
przez zło, muszą być przywracane stopniowo, by nie zostały całkowicie 
odrzucone. I tak Jezus naraził się swoją miłością i dobrocią! A co by było, 
gdyby od razu objawił wszystko i nic nie zostawił Duchowi Świętemu!.  
Zauważmy więc jak ważny jest Duch Święty. Dlatego Jezus daje nam Go. 

Chodzi więc o to, byśmy chcieli i umieli z Nim współpracować. Tym bardziej, że to nie jest 
trudne. Wymaga tylko determinacji w poszukiwaniu prawdy, bo Duch Święty jest Duchem 
Prawdy.                                                                                   /Deon – Mieczysław Łusiak SJ 

Najdroższym i Kochanym Mamom Najserdeczniejsze Życzenia składa 
Redakcja „Wieści Parafialnych”.  

Gdy ktoś chce zamknąć w jednym tylko słowie ogrom uczuć jasnych, do 
granic ostatka. Niech to imię wypowie, jedno, jedyne, najsłodsze - Matka. 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Niedziela Zesłania Ducha św. Kończy się 

okres Komunii Wielkanocnej. Zgodnie z 

Przykazaniami Kościelnymi każdy katolik 

zobowiązany jest w tym czasie do spowiedzi i 

przyjęcia Komunii św.                                                  

2. Po Mszy św. o godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas 

IV w ramach przygotowania do Rocznicy I Komunii 

Św.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. To czwarta niedziela miesiąca. Po wszystkich 

Mszach św. nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać 

będzie ofiary do puszek na rzecz swoich 

podopiecznych w tym dla jednej rodziny syryjskiej w 

ramach programu Rodzina Rodzinie Caritas Polska, 

Serdeczne  Bóg zapłać za każdą ofiarę.                                                                                                                                          

4. Dziękujemy p. Ryszardowi z ekipą za 

ofiarowane brzózki oraz posprzątanie 

kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na 

dzisiejszą niedzielę.                                                          

5. Od  jutra rozpoczynamy okres zwykły w ciągu roku. 

Obejmuje on 33 lub 34 tygodnie w cyklu rocznym, w 

nich wspominamy tajemnice Chrystusa w ich całej 

pełni. Jutro ochodzimy święto Najśw. Maryi Panny, 

Matki Kościoła a w czwartek święto Jezusa Chrystusa, 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana.                                                                                            

6. W sobotę 29 maja obchodzić będziemy I Komunię 

św. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku i 

Czachówku. Dzieci ze szkoły w Czaplinku przyjmą 

Komunię św. podczas Mszy św. o godz. 11.00, zaś ze 

szkoły w Czachówku o godz. 13.00. W poniedziałek i 

środę, o godz. 18:40 odbędą się próby dla dzieci z 

Czaplinka zaś we wtorek i czwartek odbędą się próby 

dla dzieci z Czachówka. Obecność obowiązkowa. 

Egzamin dla dzieci: w poniedziałek o godz. 16.30 SP 

w Czachówku a o godz. 18.15 SP w Czaplinku, 

Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych odbędzie 

się w piątek 14 maja od godz. 16:30 (grupa z godz. 

11.00) i 17.00 (grupa z godz. 13.00).  W piątek 

prosimy rodziców o pomoc w posprzątaniu kościoła i 

uporządkowaniu terenu wokół niego oraz plebanii. 

Szczególnie prosimy o skoszenie trawy.                                                                                                                                  

7. W piątek 28 maja o godz. 18.45 zapraszamy 

przedstawicieli grup przygotowujących ołtarze na Boże 

Ciało na spotkanie organizacyjne.                                                       

8. W maju zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa 

majowe odprawiane w dni powszednie w Sobikowie 

codziennie o godz. 17.30. W niedzielę po Mszy św. o 

godz. 10.00. W kaplicy w Czachówku nabożeństwo o 

godz. 19.00. W środy poprzedza je Msza św.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9. W niedzielę 30 maja o godz. 15.00, podczas 

nabożeństwa majowego odbędzie się poświęcenie 

nowej figury Matki Bożej Niepokalanej w kaplicy w 

Sobikowie. Została ona wykonana przez art. plastyka 

Marka Pursę po  zniszczeniach w lutym b.r. 

Nabożeństwu przewodniczyć będzie i figurę poświęci 

JE Ks. Bp Michał Janocha. Już dziś dziękujemy za 

zaangażowanie w jej odbudowę po dewastacji.                                                                         

10.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– Przemysław Skorupa, kawaler z par. w Pilawie i 

Aleksandra Rogowska, panna z Grobic w par. tutejszej 

– zapowiedź pierwsza.                                                                                    

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                               

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Jest również miesięcznik „Różaniec”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny.                                                         

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

Dłonie Chrystusowe są tak bardzo podobne do 

ludzkich dłoni... Ci, co związali Chrystusowi 

dłonie, chcieliby nadal widzieć Chrystusa z dłońmi 

skrępowanymi. Iluż ludzi pracuje nad tym, by 

związać dłonie Chrystusa! Ale dziś nie mają 

władzy nad Bogiem. (...) Chryste, pomóż mi 

rozwiązywać Twoje dłonie w duszach ludzkich, 

byś swobodnie mógł działać, byś mógł błogosławić 

i uzdrawiać... Ale miej litość i nad tymi, którzy 

Twoje dłonie krępują. Rozwiąż ich serca, by 

doznały Twej miłości. 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Zesłanie Ducha Świętego. Wieczorem, jak 

szłam przez ogród usłyszałam te słowa: 

Będziesz wypraszać z towarzyszkami swymi 

miłosierdzie dla siebie i świata. /…/ Widzę 

jasno, że jest względem mnie inna wola Boża; 

jednak nieustannie wymawiam się przed 

Bogiem, że ja jestem niezdolna do spełnienia 

tego dzieła. /…/ Wtem usłyszałam te słowa: Nie 

lękaj się, Ja sam uzupełnię wszystko, czego 

tobie nie dostawa. Jednak przenikły mnie do 

głębi słowa te i jeszcze więcej poznałam nędzę 

swoją; poznałam, że mowa Pańska żywa jest i 

przenika do głębi. Zrozumiałam, że Bóg ode 

mnie żąda doskonalszego trybu życia, jednak 

stale się wymawiałam nieudolnością 

swoją../Dz. 435/ 



Intencje Mszalne 23 V 2021 – 30 V 2021 
 

 

 

Niedziela,  23.05.im. Iwona, Michał, Emilia, Symeon  

8.30 (Czachówek) + Antoniny Miciak (greg. 7)    

8.30 (Czachówek) + Jana i Franciszki Zarębów, i zm. z 

rodz. Zarębów, Dominowskich i Prasków                                                                      

10.00 + Leokadii Chmielewskiej w 25 rocz. śm., 

Henryka i Zdzisława Chmielewskich                                                                                                

10.00 + Mariana Kociszewskiego w 3 rocz. śm.                                    

12.00 + Wacława (w 8 rocz. śm.) i Jadwigi Augustyniak 

12.00 + Natalii Wincentak (ur.), Barbary i Michała 

Wincentaków, Julii i Adama Pośnik                                              

13.15  + Jana Fiejki w 1 rocz. śm.                                                                   

13.15 + Iwony Golec (im.), Jana i Katarzyny 

Augustyniak                             

Poniedziałek 24.05 im. Zuzanna, Joanna, Milena  

17.00 + Antoniny Miciak (greg. 8)                                                     

18.00 + Janusza Markowskiego w 40 rocz. śm., 

Aleksandry i Józefa Berlińskich, Marianny 

Krzyżanowskiej                                                                      

Wtorek, 25.05.im..Grzegorz, Magda, Leon, Urban 

17.00 + Antoniny Miciak (greg. 9)                                                     

18.00  O mądrość Ducha Świętego dla Dominiki 

Osieckiej                                                                                  

Środa,  26.05. im. Ewelina, Filip, Paulina, Emil 

17.00 + Antoniny Miciak (greg. 10) 

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za Parafian 

- w int. Dusz Czyśćcowych 

+ Artura Grzesikiewicza w 18 rocz. śm., Elżbiety 

Królak, Stanisława i Marianny Grzesikiewiczów, Józefa 

Gwara, Cecylii Ochocińskiej – Pilackiej, Stefanii 

Ochocińskiej i dziadków Ochocińskich 

+ Antoniego Bąka w 7 rocz. śm.Stanisławy i Wacława 

Bąków, Ludwiki, Stanisława i Wiesława Chrzanowskich 

- O mądrość Ducha Świętego dla Dominiki Osieckiej  

+ Marianny i Henryka Rechnio, Aliny, Piotra i Krystyny            

19.00 (Czachówek)  Int. wolna 

Czwartek,  27.05.im. Monika, Juliusz, Magdalena, 

17.00 + Antoniny Miciak (greg. 11)                                             

18.00  O mądrość Ducha Świętego dla Dominiki 

Osieckiej i zdanie egzaminu 

Piątek, 28.05.im. Augustyn, Wiktor, Ignacy, Emil 

17.00 + Aleksandry Zuzanny Gajowy w 30 dni po 

śmierci 

18.00  + Antoniny Miciak (greg. 12) 

Sobota, 29.05. im Magdalena, Maksymilian, Teodor 

11.00 W int. dzieci z SP w Czaplinku                         

13.00 W int. dzieci z SP w Czachówku                                          

16.00 ŚLUB; Grzegorz Królikowski – Magdalena 

Bułakowska                                                                                            

17.00  + Antoniny Miciak (greg. 13) 

18.00 + Heleny i Antoniego Chajęckich                                           

 

Tweet od Papieża 

„Duch wzywa również dziś mężczyzn 

i kobiety, aby wyruszyli w drogę, 

wychodząc na spotkanie wielu, którzy 

oczekują na poznanie piękna, dobra 

oraz prawdy wiary chrześcijańskiej” /Franciszek/ 
  

 

Niedziela,  30.05.im. Feliks, Ferdynand, Bazyli 

8.30 (Czachówek)  + Antoniny Miciak (greg. 14)                               

8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Antosia (ur.)                                                                    

10.00 + Jakuba Tyborowskiego (im.), Zygmunta Strzeżka (ur. i z 

okazji Dnia Ojca)                                                                                                 

10.00 + Władysława, Cecylii, Stanisławy, Elżbiety i Anny 

Lewandowskich                                                                                                 

12.00 + Antoniego Zawadzkiego w 50 rocz. śm., Franciski 

Zawadzkiej, Jana i Anny Wrotek, Wiesława Kopyta                                                                                           

12.00 + Ryszarda Adama Książka – int. od kolegi syna                                                                                         

13.15 + Zofii i Tadeusza, Stanisławy i Henryka, Jerzego Wiśniewskich                                                                                      

13.15 + Marka Pilackiego, Ireny i Bolesława Pilackich, Adama, 

Wiesława i Bogusława Ciemieckich                                                   

15:00 Nabożeństwo Majowe i poświęcenie figury MB w kaplicy w 

Sobikowie 

                                                             Intencje spisano: 21.05.2021 r.              
 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

W najbardziej uroczystym dniu Święta 
Namiotów 

wśród tłumu apostatów i dewotów 
Jezus zapowiedział donośnym głosem 

przyjście 
mocy Ducha w wodzie żywej – więc pijcie! 

I tak jest do dzisiaj, wszyscy wierzący  
w Niego 

mają dostęp przez Chrzest św.  

do Ducha Świętego. 
 

                                                      Kazimierz 
 

Za tydzień w WP: Święto Trójcy Świętej i  

Majowe Odpusty w Sobikowie i Czachówku.  

Do użytku wewnętrznego 
 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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