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Pierwsze czytanie: Ez 33, 7-9 (Obowiązek napominania)
Psalm responsoryjny: Ps 95,1–2.6–7ab.7c–9
Drugie czytanie: Rz 13, 8-10 (Miłość jest wypełnieniem prawa)
Ewangelia: Mt 18,15–20 (Napomnienie braterskie)

Bóg Cię kocha
Może się komuś wydawać, że w Ewangelii są dwie wypowiedzi
Pana Jezusa trochę ze sobą niezgodne. Święty Mateusz podaje słowa
Jezusa: "Gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród
nich". Tymczasem w innym miejscu ten sam święty Mateusz podaje takie
słowa Pana Jezusa: "Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki,
zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odda tobie". Można więc zapytać się jak na lekcji
polskiego w dyktandzie z ortografii: razem czy osobno? Są ludzie, którzy
mają skłonność do życia samotnego, nie lubią zebrań, zgromadzeń, tłoku,
pełnych kościołów, czyją się nieswojo na wspólnej modlitwie. Denerwuje
ich ksiądz, drażnią sąsiedzi. Chcą modlić się osobno, w lesie, w górach,
w kawalerce z wnęką na kuchnię. Jeżeli ktoś modli się sam i naprawdę
spotyka się z Bogiem, to Bóg mu objawi: Nie jesteś tylko dla siebie,
ale dla wszystkich. Przejmij się troskami innych. Prawdziwa modlitwa sam
na sam z Bogiem prowadzi do modlitwy z innymi. Są tacy, którzy lubią
wspólnotę, zwłaszcza ludzie młodzi wolą modlić się razem, śpiewać,
recytować, iść w pielgrzymce. I ta wspólnota ułatwi im modlitwę. Ale jeżeli
na prawdę we wspólnocie wejdą w kontakt z Bogiem, to Bóg im powie:
Nie wystarcza sama wspólnota, trzeba przeżyć jeszcze spotkanie
z Bogiem sam na sam. Nie można oddzielić modlitwy samotnej od
wspólnotowej. Jedna do drugiej prowadzi. Modlitwa odpowiada naturze
człowieka, który chce być sam i z wszystkimi razem.
/ks. Jan Twardowski/

NOWY DUSZPASTERZ

Serdecznie witamy wśród nas
ks. prof. Cezarego Smuniewskiego,
który został skierowany przez
Władzę Archidiecezjalną do pomocy duszpasterskiej w
naszej parafii. Ks. Cezaremu życzymy wielu łask Bożych i
darów Ducha Św. w pracy w naszej wspólnocie parafialnej.

Duszpasterze:
Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* 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 po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

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

Msza św. polowa w Czaplinie
z okazji 75. rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej
Mimo "płaczącej" aury
na
uroczystość
przybyło kilkadziesiąt
osób,
głównie
mieszkańców
Czaplina.
Był
też
burmistrz
Dariusz
Zieliński,
jego
zastępca Jan Wysokiński, radny powiatowy Arkadiusz
Strzyżewski, sołtys Czaplinka Sławomir Kącki z
małżonką. Szkoła podstawowa im. Kazimierza
Górskiego w Czaplinku (jedna z czterech szkół w
parafii) wystawiła poczet sztandarowy. Delegacji Szkoły
przewodniczył
dyrektor
Grzegorz
Gronek
oraz
nauczycielki:
Danuta
Matracka
i
Agnieszka
Wrotek.
Przybyła
również
p.
Wiśniewska-emerytowana
nauczycielka
z Wincentowa. Tradycyjną (już szóstą) Mszę Świętą
polową sprawował ksiądz prałat Włodzimierz
Czerwiński - proboszcz sobikowskiej parafii. Swoistego
klimatu
Mszy
św.
dodawał
płonący
przed
ołtarzem
znicz,
poczet
sztandarowy
oraz ...gruchające gołębie. Okolicznościową homilię,
jak
przed
rokiem,
wygłosił
ks. wikariuusz Mariusz Białęcki. Podkreślił ciągle ważną
rolę
obchodów
rocznic
Września,
wskazał
na trwające konflikty na świecie, na niepotrzebnie
przelewaną krew bliźniego. Przywołał nauki papieża
św. Jana Pawła II, który po wielokroć w swych
wystąpieniach publicznych oraz w publikacjach
stanowczo apelował do rządzących światem
o zakończenie wojen trwających i o niewszczynanie
nowych konfliktów. Jako syn ciężko doświadczonego w
przeszłości
narodu
polskiego
był
wytrwałym
orędownikiem pokoju. Ksiądz wikariusz podkreślił
konieczność pamięci o Wrześniu i tragicznych jego
skutkach. Pozytywnie ocenił naszą uroczystość jako
wyraz ciągłej trwającej
pamięci o tamtych
wydarzeniach,
wyraz
hołdu
dla
poległych
i
pomordowanych
(w
tym
spoczywającego
w Czaplinie bohaterskiego żołnierza Września), wyraz
pragnienia życia w pokoju. Takie działania są ciągle
potrzebne. Podbudowani przesłaniem Mszy Św.
wszyscy podniośle i z zaangażowaniem odśpiewali
nasz hymn narodowy. Śpiewem i grą Mazurka patosu
dodał też organista Tomasz Żaczek. Po hymnie
burmistrz Dariusz Zieliński w swym wystąpieniu
nawiązał do sytuacji politycznej przed Wrześniem.
Mówił, że alianci nie wywiązali się ze zobowiązań
traktatowych, miary tragedii dopełniła niespodziewana
sowiecka agresja 17 września 1939r. Mimo przegranej
kampanii wrześniowej naród polski kontynuował walkę
o wolność aż do końca wojny. Stoczył wiele Burmistrz
wyraził zadowolenie, że w Czaplinie podtrzymywana
jest dobra tradycja zachowania pamięci o tak ważnej
dacie w historii naszego narodu. Sołtys Czaplina
Zbigniew Adamczyk podkreślił, że w tym roku
obchodzimy kilka ważnych "okrągłych" rocznic :
wybuch I wojny światowej (1914r.), wybuch II wojny
światowej (1939r.), wybuch Powstania Warszawskiego

(1944r.),
odzyskanie
wolności
(1989
r.).
Mimo
tak
licznych
doświadczeń
płynących
z wojennych tragedii świat w XXI wieku
nie nauczył się żyć bez wojen. Konflikt w Syrii, Iraku
(prześladowanie
tysięcy
chrześcijan),
wojna
na Ukrainie to jakże bolesne tego dowody.
Czego brakuje światu, aby zaprzestać wojen
raz na zawsze? Może jeszcze większej determinacji
narodów
w
antywojennym
proteście.
My swą obecnością pokazaliśmy jednoznacznie
na
jakich
wartościach
nam
zależy.
Oby jak najwięcej takich antywojennych dowodów.
Az do skutecznego końca. Po wystąpieniach uczestnicy
uroczystości,
za
płonącym
zniczem
i
sztandarem
podążyli
do
Grobu
Nieznanego Żołnierza. Już tradycyjnie dzieci
ustawiły zapalone znicze (kolejny dar firmy
pana Z. Krawczyka z Buczynowa), delegacje złożyły
symboliczne wiązanki kwiatów przed kamiennym
grobem naszego Bohatera. Następnie (połączeni ideą
pokoju) księża, burmistrzowie, dzieci, młodzież i inni
uczestnicy zgodnie wypuścili w niebo żywe
"gołębie pokoju". Tego tak wymownego symbolu nie da
się zapomnieć. I tylko
nie
wiadomo,
czy
wszystkie
gołębie
wróciły do p. Irka
Sipaka.
Ustalono, że następne
spotkanie dla uczczenia
kolejnej
rocznicy
Września odbędzie się
w Czaplinie przed Grobem Nieznanego Żołnierza 1
września 2015 roku o godz. 18.00, co już teraz czyni
się wiadomym dla wszystkich tak, aby mieli czas
przybyć.
Zaproszeni są wszyscy miłośnicy
wolności i pokoju na świecie. Następnie uczestnicy
zaintonowali Czarną Madonnę, dalsze śpiewy zakłócił
deszcz, który (jako główny reżyser owego dnia)
zakończył uroczystość. Serdeczne Bóg zapłać dla
każdego przybyłego i dla każdego, kto miał "swą
cząstkę"
w
organizacji
i godnym przebiegu wydarzenia.

/Zbigniew Adamczyk/

Wakacje zakończone!!!
Wszystkim Dzieciom i Młodzieży,
która rozpoczęła nowy Rok szkolny
i katechetyczny życzymy wielu
sukcesów
w zdobywaniu wiedzy,
a Nauczycielom wytrwałości
i cierpliwości w przekazywaniu
wiedzy.
Duszpasterze

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziękujemy nowożeńcom Albertowi i
Wioletcie, Jackowi i Annie, Michałowi i
Wioletcie za posprzątanie kościoła i
ubranie kwiatami ołtarzy na dzisiejszą
niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o
to mieszkańców Grobic, o ile to jest
możliwe już w piątek rano.
2. Dziś 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. Prosimy dziewczynki o
udział w procesji w strojach komunijnych.
Taca inwestycyjna przeznaczona będzie na
pokrycie kosztów zakupu nowych
rzutników multimedialnych do kościoła i
kaplicy w Czachówku. W przyszłą
niedzielę ofiary na tacę przeznaczone będą
na
Warszawskie
Metropolitalne
Seminarium Duchowne.
3. Serdecznie witamy wśród nas ks. prof.
Cezarego Smuniewskiego, który został
skierowany przez Władzę Archidiecezjalną
do pomocy duszpasterskiej w naszej
parafii. Ks. Cezaremu życzymy wielu łask
Bożych i darów Ducha Św. w pracy w
naszej wspólnocie parafialnej.
4. W tym tygodniu został zainstalowany w
nawie
głównej
nowy
witraż
przedstawiający bł.
O.
Stanisława
Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia
Księży
Marianów.
Kolejny
przedstawiający bł. Ks. Zygmunta Sajna
zostanie zainstalowany w czwartek.
Poświęcenie obu witraży odbędzie się w
przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz.
12.00.
5. Jutro święto Narodzenia Najśw. Maryi
Panny (Matki Bożej Siewnej). Na Mszy św.
o
godz.
18.00
odbędzie
się
błogosławieństwo ziarna siewnego i
nasion. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
6. We wtorek 9.09. 2014 r. o godz. 18.30
na plebanii odbędzie się zebranie

Animatorów
Kandydatów
do
Bierzmowania.
7. W piątek 12.09. 2014 r. o godz. 18.30
Nabożeństwo
Słowa
Bożego
rozpoczynające
przygotowanie
do
Sakramentu
Bierzmowania.
Po
nabożeństwie spotkanie organizacyjne na
najbliższy rok formacyjny dla grupy
gimnazjalnej i licealnej. Obecność
obowiązkowa.
8. W sobotę 13.09. 2014 r. o godz. 10.00
spotkanie formacyjne dla Ministrantów z
Czachówka i Sobikowa. W tym miesiącu
spotkanie
odbędzie
się
w salce
katechetycznej w Sobikowie.
9. W przyszłą niedzielę 14 września
obchodzić będziemy odpust parafialny
Podwyższenia Krzyża Świętego. Głównej
Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczyć
będzie Sekretarz Prowincji Polskiej Księży
Marianów. Po Mszy św. procesja
odpustowa. Serdecznie prosimy strażaków,
ministrantów, bielanki i wszystkie grupy
parafialne o włączenie się w tę liturię.
10. W najbliższym czasie planujemy podjęcie
prac przy wymianie ogrodzenia cmentarza
parafialnego. Koszt tych prac wg kosztorysu
wynosi ok. 420 000,- zł.. Prosimy osoby
zalegające z opłatą pokładnego o uregulowanie
tych należności. Przypominamy, że wg
obowiązującego prawa państwowego należy co
20 lat taką opłatę wnosić. Nie opłacone groby
mogą bowiem ulegać likwidacji.
11. Proboszcz parafii w Górze Kalwarii
informuje, że 11 września o godz. 19.00
rozpoczyna się kolejny Kurs Przedmałżeński.
Zapisy na pierwszym spotkaniu. Zachęcamy
wszystkich, którzy planują w ciągu roku
zawarcie małżeństwa również w naszej parafii
do udziału w tym kursie.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela. W zakrystii do odbioru jest
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 7 IX – 14 IX
Niedziela 7.09.
8.30 (Czachówek)
10.00 O bł. Boże dla rodziny
10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla
Władysławy Kwapisz z okazji 90 ur. - int.
od Koła Różańcowego z Aleksandrowa i
Buczynowa
12.00 + Władysława w 4 rocz. śm.,
Wiktorię,
Antoniego,
Eugeniusza
Urbanowiczów, Stanisławę i Franciszka
Zwolińskich
12.00 + Jana Mees w 2 rocz. śm., żony
Genowefy i syna Andrzeja oraz zm. z cr.
Siekierzyńskich
Poniedziałek, 8.09
18.00 + Jana, Marty i Antoniego
Grzesikiewiczów, Krystyny i Bogdana
Pastwa
Wtorek, 9.09.
Środa, 10.09.
18.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA
ŚW. ZBIOROWA
-Za parafian.
-W int. dziękczynnej
-Sławomira w 7 rocz. śm, Henryka w 2
rocz. śm. , Wiktorię w 2 rocz. śm.
Boguszów, Janiny i Romualda Sztubów,
Antoniego Piecyka w 2 rocz. sm.
Czwartek, 11.09.
Piątek, 12.09.
18:00 + Zdzisława Kłosiewicza
18.30 Nabożeństwo rozpoczynające
przygotowanie
do
Sakramentu
Bierzmowania dla grupy gimnazjalnej i
licealnej
Sobota 13.09.
16:30 + Wandy i Stanisława Pruszewskich

17.00 + Kacpra i Natalii Gugałów,
Andrzeja, Stanisławy i Marka Olczaków
17.30 + Czesława w 2 rocz. śm, Antoniego,
Józefa, Bronisława Rotuskich, Stanisława,
Artura, Mariannę Grzesikiewiczów
18.00 + Marianny w 6 rocz. śm. ,
Bogusława, Radosława i Wacława
Buraczyńskich
Niedziela 14.09.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Jana w 19 rocz. śm. , Wiesława w 4
rocz. śm. , Aliny, Władysława i Józefy
Kopytów
10.00 + Janusza Siemińskiego
CHRZEST:
Izabela Matysiak
Kornelia Daria Romanowska
12.00 Suma Odpustowa za parafian
12.00
+ Kazimierza, Stanisławę,
Katarzynę, Stanisława Gozdalików, Anielę,
Jana, Zdzisława Bursów
intencje spisano 2.09.14



Weekly tweet - wpis tygodnia
Grzechy są różne. I widoczne, i ukryte,
oczyszczone z brudu i jeszcze nie obmyte.
Ale najmniej widoczne
to grzechy zaniechania,
które też wymagają wyspowiadania.
«Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie
Idź i upomnij go w cztery oczy.”
Moralny obowiązek za zło
i Ciebie dotyczy
Kazimierz


konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria

91 1240 6377 1111 0000 4754 8523
Redakcja: ks. Mariusz Białęcki

