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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) 
 

SERCE JEZUSA – ZNAK MIŁOŚCI BOGA DO LUDZI 
 

Czerwiec to dla Kościoła miesiąc Serca Jezusowego. W tym miesiącu ku Jego czci 
odprawiamy codzienne nabożeństwo. Również 24 czerwca – w pierwszy piątek po oktawie 
Bożego Ciała – przypadała Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Wyjątkowa rola w krzewieniu kultu Serca Jezusowego przypadła postaci nie wyróżniającej 
się majątkiem wykształceniem, ani wysokimi urzędami. Była nią francuska zakonnica, 
wizytka z Paray-le-Monial, Małgorzata Maria Alacoque, dziś zaliczana do grona świętych. 
Przez św. Małgorzatę Marię Pan Jezus przypomniał ludziom 
ewangeliczną prawdę, że „Bóg jest miłością”. To ona otrzymała 
misję upowszechnienia nabożeństwa do Najświętszego Serca w 
całym Kościele. To jej wielokrotnie ukazywał się sam Zbawiciel, 
aby przekazać ludziom, jak winni oddawać cześć Jego 
Najświętszemu Sercu. Obraz powstał w oparciu o objawienia św. 
Małgorzaty Marii Alacoque z 1673. Jezus miał ukazać się wizytce 
podczas rekolekcji poprzedzających obłóczyny. Widzenie 
powtarzało się czterokrotnie. Obokj obraz Pampeo Bottoniego z 
1760 r z kościoła Il Gesu w Rzymie. 
 
Zbawiciel nakazał szerzenie kultu swego Serca. W 1765 Klemens XIII ustanowił święto 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Batoni namalował swój obraz pięć lat później. 
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z cichej zakonnej kaplicy w Paray-le-Monial powoli 
rozszerzało się na cały świat i stało się jedną z najważniejszych form pobożności. 
 
Pan Jezus przyrzekł, że jeśli Francja wypełni posłannictwo głoszenia kultu Serca Jezusa 

otoczy ją szczególną opieką. Będzie Francję i jej lud strzegł we dnie i w nocy, a wszystkich 

jej wrogów złoży u jej stóp. Jeżeli król wraz z poddanymi będą głosić kult Najświętszego 

Serca Jezusowego między innymi narodami, będzie błogosławił Francji we wszystkich 

poczynaniach. Niestety Ludwik XIV nie spełnił żądań Serca Jezusowego. Francja, która 

miała być światłem dla całego świata po odrzuceniu daru Bożego zaczyna upadać, staje 

się kolebką błędnych prądów zwalczających religię katolicką, które przygotowały 

teoretyczne podwaliny do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Misję, której nie wypełniła Francja 

Jezus przekazuje Polsce. Rewolucja Francuska wybuchła około sto lat po objawieniach 

Serca Pana Jezusa. Niedawno obchodziliśmy 100 lecie Objawień Fatimskich. Czy prośby 

NMP z Fatimy zostały spełnione?.                                             /Opracował Jan Hulanicki/ 
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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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Fotoreportaż z uroczystości Bożego Ciała /foto K.Dusza/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. W piątek rozpoczęły się wakacje. Młodzieży i 

dzieciom życzymy aby były one dla nich czasem 

radosnego odpoczynku ale też i poznawania 

śladów Boga zapisanych w świecie stworzonym.  

Dziś zapraszamy ich o godz. 13.15 na Mszę Św. 

dziękczynną za miniony rok szkolny i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże na wakacje.                                                                                                                                                    

2. To 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.                                                                     

3.  Dziękujemy nowożeńcom Magdalenie i 

Karolowi za posprzątanie kościoła i ubranie 

ołtarzy kwiatami. Na następną niedzielę prosimy o 

to mieszkańców Aleksandrowa i Buczynowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.  W środę, 29 czerwca br., będziemy obchodzić 

uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

Zgodnie z decyzją Kurii Metropolitalnej 

Warszawskiej ofiary z tacy zebrane dziś w 

kościołach Archidiecezji Warszawskiej zostaną 

przekazane do dyspozycji papieża Franciszka jako 

wsparcie jego posługi apostolskiej i charytatywnej. 

To tzw. Danina św. Piotra, nazywana też 

świętopietrzem lub obolem św. Piotra. W ten 

sposób katolicy na całym świecie wspierają misję 

papieża. A każda złożona ofiara ma również 

ogromną wartość symboliczną, gdyż jest 

konkretnym znakiem komunii z Ojcem Świętym. 

Papież Franciszek powiedział, że “to niewiele, 

jeśli jest dzielone z miłością, nigdy się nie kończy, 

ale zamienia się w zasoby życia i szczęścia”. 

Zebrane na tacę środki posłużą ewangelizacji i 

licznym działaniom charytatywnym papieża. 

Wesprze on najbardziej potrzebujących - osoby i 

rodzin w trudnej sytuacji życiowej, społeczności 

dotknięte klęskami żywiołowymi lub wojnami 

oraz potrzebujących pomocy humanitarnej. 

5. 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. z 

nabożeństwem. Zachęcamy do udziału w tych 

nabożeństwach. 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.                                                                                                                                                                      

6. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po 

Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo 

Eucharystyczne 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. W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna 

czynna jest w środy i piątki po  Mszach św. 

wieczornych. Możliwość spowiedzi po zgłoszeniu 

w zakrystii.                                                                                   

8. 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 ma 

nabożeństw Czerwcowych w kaplicy w 

Czachówku.                                                                                                                                                                                                                                                                       

9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Adrian Gajownik, kawaler z Czachówka w par. 

tutejszej i Katarzyna Kotarska, panna, z parafii 

Konary – zapowiedź druga.                                                                                                              

– Mateusz Zbigniew Czarnocki, kawaler z par. 

Warka i Dominika Agnieszka Gorzkowska, panna, 

z Aleksandrowa w par. tutejszej – zapowiedź 

druga.                                                                        

– Mateusz Olszewski, kawaler z par. Raszyn - 

Rybie i Iwona Magdalena Antosiewicz, panna z 

Bronisławowa w par. tutejszej – zapowiedź 

pierwsza.                                                                        

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                                                                         

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Jest także numer 

specjalny „Gościa Niedzielnego” poświęcony 

cudom eucharystycznym w cenie 12,- zł. Jest 

również czerwcowy numer miesięcznika 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny, ostatni numer przed 

wakacjami. Kolejny ukaże się 4 września b.r.                                                         

 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Jezus tylko wie, jak ciężko i trudno spełniać 

obowiązki, kiedy dusza jest w takim stanie udręk 

wewnętrznych, siły fizyczne są zmniejszone, a 

umysł przyćmiony. W cichości serca 

powtarzałam sobie: O Chryste, dla Ciebie 

rozkosze i cześć, i chwała, a dla mnie cierpienie. 

Nie opóźnię ani jednego kroku w pochodzie za 

Tobą, chociaż ciernie ranią stopy moje.       Dz. 70/ 



Intencje Mszalne 26 VI 2022 – 03 VII 2022 
 

 

 

Niedziela, 26..06.im. .Pelagia, Jan, Paweł, Jeremiasz  

8.30 (Czachówek) + z rodz. Narkintowiczów                                 

8.30 (Czachówek) + Jana Orynka                                                                       

10.00 + Jana Makulskiego (im.) Heleny i Mariana 

Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek, 

Stefana Makulskiego 

10.00 + Janiny, Stefana i Stanisławy Błaszczyńskich, 

Heleny Kostka, Walentyny Bułdeska                                                  

12.00 + Jana Urbanowicza (im.) 

12.00 + Władysława Masnego (im.), Andrzeja, Antoniego 

i Apolonii Masnych, Jana, Marianny i Tadeusza 

Chmielewskich 

CHRZEST: Emilia Anna Sawicka, Ignacy Zawiślak                                                                                                

13.15 + Zenona Chajęckiego (im.), Heleny Chajęckiej, 

Andrzeja Szymczaka                                                                                                           

13.15 + Haliny i Franciszka Kucińskich i zm. z rodz. 

Kucińskich i Borowskich                                       

Poniedziałek 27.06 im. Maryla, Maria, Teresa. 

Władysław 

17.30 + Władysława i Stanisławy Urbańskich i zm. 

dziadków Urbańskich 

18.00 + Władysława Ogonka i zm. z rodz. Zięcinów       

Wtorek, 28.06 .im. Olga, Leon, Adrian, Ireneusz  

17.30 + Ireneusza Rola (im.) 

18.00 + Władysława i Władysławy Lankiewicz (im.)                                                                                               

Środa, 29.06. im. Emma, Beata, Piotr, Paweł 

17.30 + Janusza Stańczyka w 30 dni po śmierci                                                                                               

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

+ Henryka, Janiny i Jana Lewandowskich 

+ Mieczysława Gałeckiego w 1 rocz. śm. 

- w int. Dusz Czyśćcowych 

+ Piotra Biczyka (im.) 

+ Jana, Wacławy i Zygmunta Klimek 

+ Wandy i Władysława Pruszewskich  

Piątek, 01.07 im. Halina, Marian, Aron, Bogusław 

17.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Zygmunta i 

Elżbiety Budytów w 50 rocz. ślubu oraz ich dzieci i 

wnuków                                                                                                          

17.30 + Danuty Niewiadomskiej w 7 rocz. śm. 

18.00  + Agnieszki Waligóra w 1 rocz. śm., Janusza 

Szeląga (im.)                                                                                                                      

19.00 (Czachówek)                                                                                 

Sobota, 02.07. im. Jagoda, Urban, Bernard, Bożydar 

7.30   Int. wolna                                                                                      

17.00 + Zofii, Wincentego i Adama Gajowników, Zofii i 

Józefa Dywan                                                                                 

17.30 + Tadeusza Piekarniaka w 30 rocz. śm.                                                                                               

18.00  + Waldemara Kozickiego w 6 rocz. śm. i zm. z 

rodz. Kozickich i Ostrowskich 

Niedziela, 03..07.im. .Kornelia, Jacek, Anatol, Tomasz  

8.30 (Czachówek)                                                                               

 

Tweet od Papieża 

„W Ciele i Krwi Chrystusa 

odnajdujemy Jego obecność, Jego 

życie oddane za każdego z nas. On nie 

tylko pomaga nam, abyśmy mogli iść 

dalej, ale daje nam samego siebie: wkracza w 

nasze sprawy, w naszą samotność, przywraca 

nam sens i entuzjazm.”  .                  
  

10.00 + Jerzego Michalskiego w 13 rocz. śm., Marianny i Andrzeja 

Michalskich, dziadków Michalskich i Dolińskich, Teresy i Zdzisława 

Szczepańskich, Andrzeja Pacholskiego 

10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Janka Uchyniaka z okazji 1 

rocz. urodzin                                                                                   

12.00 + Lecha Dunina w 21 rocz. śm.                                                                                                  

12.00 + z rodz. Całków 

CHRZEST: Natan Karaszkiewicz, Mieszko Strząska 

13.15 + Zenobii, Stanisława ( w 10 r. śm.) i Grzegorza (w 1 rocz. 

śm.) Matulków                                 Intencje spisano: 23.06.2022 r.                 

 

Refleksja na Trzynastą 

Niedzielę Zwykłą 
Jezus jest Pedagogiem, który kształtuje 
postawy, mentalność i tożsamość 

uczniów. W dzisiejszej Ewangelii uczy cierpliwości i 
łagodności oraz wolności/  Pierwszy powołany chce 
iść za Jezusem ale nie jest zdolny „opuścić własnej 
nory, wyfrunąć z gniazda I w konsekwencji może rodzić 
się pójście za Jezusem połowiczne Drugi powołany 
przez Jezusa nie jest w stanie zerwać więzi 
emocjonalnych z rodziną. Trzeci powołany „ogląda się 
wstecz”. Jest to symbol przywiązania do przeszłości. 
By iść za Jezusem, trzeba pojednać się z przeszłością, 
oddać ją Bogu i patrzeć przed siebie, w przyszłość. 
Pytać: czego Bóg obecnie ode mnie dziś oczekuje? Na 

co liczy?                          /Deon ks. Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jeżeli chcesz iść za Jezusem szczerze i całkowicie 
i służyć Mu przez całe swoje życie, 

zostaw wszystko i wstecz się nie oglądaj, 
patrz gdzie zdąża Jezus i za nim podążaj. 

Pomyśl jak wielu jest powołanych 
a ilu tak naprawdę wybranych ? 

                                                    
                                                Kazimierz 
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