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18.00 1. Za ++ Aleksandra, Gertrudę, Marię, Bronisława; z r. Kobierowskich i Połczyńskich 
 2. Za ++ Jana Jankowskiego w r. śm. i ++ z rodziny 
 3. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zuzanny oraz rodziców w 10 r. ślubu 
 4. Za ++ Jadwigę, Antoniego Zaborowskich i z rodziny oraz Gerarda Okrój 

Niedziela 26.07. 2020 
08.00 1. Za ++ Edmunda z r. ur. i Kazimierza Derra 
 2. Za ++ Krystynę, Mirosławę, Mateusza Stężowskich; z r. Słomińskich, Stężowskich, Bie 
-sik         3. Za ++ Jana Kobierowskiego i rodziców z obojga stron 
10.00 1. Za + Stanisława Kula gr 27 
 2. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 12 
 3. Za ++ rodziców Helenę i Leona Hinc 
18.00 1. Za ++ Anne i Michała Świtałów; rodzeństwo Karola, Annę i Jana Sabisz 

Poniedziałek 27.07. 2020 
07.00 1. Za parafian 
 2. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 13 
 3. Za ++ Annę w dniu imienin, Jana, Czesława, Stefana i Marię Rekowskich 
18.00 1. Za + Stanisława Kula gr 28 
 2. Za ++  Jakuba i Apolonię Słomińskich i z rodziny 

Wtorek 28.07. 2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula gr 29 
 2. Za ++ Teresę w 17 r. śm; Edmunda Diuedrich, Henryka, Czesława, Edwina, Klemensa 
i Bogdana Gruchałów; Urszulę i Alojzego Ćwikałowskich 
18.00 1. Za ++ Henryka Słomińskiego z r. ur.  jego siostrę i braci 
 2. Za ++ Stanisława Kwidzińskiego, żonę Helenę i Kazimierza Góra 
 3. Za + Stefanie Trzebiatowska gr 14 

Środa 29.07. 2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula gr 30 
 2. Za + Stefanię Trzebiatowska gr 15 
18.00 1. Za ++ Martę, Bernarda i Józefa Potrac 
 2. Za ++ Franciszka, Klarę, Stefana, Romana i Czesława Żywickich 

Czwartek 30.07. 2020 
07.00 1. Za + Stefanię Trzebiatowska gr 16 
18.00 1. Za ++ Elżbietę, Józefa i Mariusza Szulta; Krzysztofa Tander; Wandę i Feliksa Rogacz-
ewskich 

Piątek 31.07. 2020 
07.00 1. Za + Stefanię Trzebiatowska gr 17 
18.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo 
dla Teresy Cieplińskiej z racji urodzin 
 2. Dzięk-błagalna w 45 r. ślubu Elżbiety i Zdzisława Brzezińskich 
 3. Za ++ Bogumiłę i Wilhelma Fibich, Marię Cylkowską i Mariannę Słomińską 
 

SPRZATANIE KOŚCIOŁA 
04.07.2020 – sobota ul. Majkowskiego: Turzyńska Iwona, Kamińska Wiesława, Le-man Anna, Leman 
Mirosława, Duraj Celina 
11.07.2020 – sobota ul. Majkowskiego: Okrój Alicja, Jakubowska Krystyna, Czaja Ka-tarzyna i Maja, 
Walkusz Beata i Klementyna 
18.07.20202 – sobota ul. Wybudowanie: Kreft Monika, Trzoska Monika, Trzoska Mar-ia, Kierszka 
Małgorzata, Formela Agnieszka 
25.07.2020 – sobota ul. Wybudowanie: Żywicka Ewelina, Wencka Wiktoria, Liedke Jo -lanta, Szulfer 
Monika, Rompa Jolanta 
01.08.2020 – sobota ul. Wybudowanie Jeziorki: Helsel Wioletta, Bielińska Alicja, ro-dzina Biesik, Wantoch 
Amanda, Rolbiecka Aneta.. 
 
W sytuacji niemożności przyjścia na sprzątanie, prosimy o załatwienie zastępstwa. Można rozmawiać 
z młodzieżą z KSM-u i za drobną ofiarą chętnie zastąpią.. 

 

 
  

D
Drodzy Parafianie! 

Weszliśmy w czas wakacyjny. Miesiąc lipiec jest w szczególności poświęcony czci Naj-
droższej Krwi Chrystusa Pana, która była ceną naszego odkupienia i zbawienia. Do 

czasu reformy kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II w dniu 1 lipca obchodzona była 
uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. Obecnie obchód ten został w Kościele powszechnym złączony 
z uroczystością Najświętszego Ciała Chrystusa (zwaną popularnie Bożym Ciałem), Nabożeństwo ku czci 
Krwi Pańskiej ma uzasadnienie w Piśmie świętym, gdzie wychwalana jest krew męczenników, a przede 
wszystkim krew Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy Pan Jezus przelał ją przy obrzezaniu. W niektórych 
kodeksach w tekście Ewangelii według świętego Łukasza można znaleźć informację, że podczas 
modlitwy w Ogrodzie Oliwnym pot Jezusa był jak krople krwi (zob. Łk 22, 44). Nader obficie płynęła 
ona przy biczowaniu i koronowaniu cierniem, a także przy ukrzyżowaniu. Kiedy żołnierz przebił Jego 
bok, "natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19, 24). 

Pamiętaj, że nie ma wakacji od Boga. Dbaj  o relację z Nim. Miej czas dla własnej du-
szy, która jest Jego świątynią.. Wypoczywaj z Bogiem i przy Bogu. Życzymy Wam wszy 
-stkim, abyście zawsze i wszędzie dawali należyte świadectwo swojej wiary! 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    
 

1. 2 lipca przypada I czwartek miesiąca. Z tej racji od g.17.00 wystawienie Najśw. Sa-
kramentu i adoracja w intencji kapłanów i o nowe święte powołania. 
2. 3 lipca I piątek miesiąca. Od g.8.30 odwiedzimy chorych, a o g.18.00 nabożeństwo 
do Serca Pana Jezusa wynagradzające, a po nim Msza św. Zachęcamy do odprawia-
nia 9 I-ych piątków miesiąca. Ważne, aby tego dnia być w stanie łaski uświęcającej i 
przyjąć Komunię św. wynagradzającą. 
3. I sobota miesiąca przypada 4 lipca. Dlatego po Mszy św. rannej nabożeństwo wyna-
gradzające do Niepokalanego Serca Maryi. Zachęcamy do odprawiania 5 I-ych sobót 
miesiąca. Ważne, aby tego dnia być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię św. 
wynagradzającą. 
4. W niedziele 5 lipca po Mszy rannej nabożeństwo wymiany tajemnic Róż Różańco-
wych. Przypominam, że poszczególne Róże zamawiają Msze św. w I niedziele miesią-
ca z własnych składek. Tej niedzieli taca jest składką na cele diecezji. 
5. W dniu 16 lipca będziemy przezywać wspomnienie Matki Bożej z góry Karmel, czyli 
Szkaplerznej. Tego dnai zapraszamy na modlitwę Apelowa o 21.00. 
6. 2 2lipca przypada Święto Św. Marii Magdaleny obchodzone od 2016 roku. 
7. 26 lipca pamiętamy w modlitwie o naszych babciach i dziadkach. Tego dnia wspo-
minamy Św. Annę i Joachima – rodziców Matki Bożej, a dziadków Pana Jezusa. 
8. Tą drogą dziękujemy wszystkim, którzy upiększyli swoją obecnością tegoroczne Bo-
że Ciało i oktawę, choć w nieco skromniejszym wydaniu, a także wszystkim, którzy ra-
zem z nami przeżywali jubileusz 50-lecia naszej parafii. 

http://fara.zw.pl/wp-content/uploads/2013/12/swieta-rodzina.jpg


INTENCJE MSZALNE 
Środa 1.07.2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula gr 2 
18.00 1. Za ++ Magdalenę, Bolesława Trzebiatowskich i syna Kazimierza 
 2. Za + ks. Piotra Pietrzyka od Rady Parafialnej 
 3. Za + ks. Piotra Pietrzyka – od grona ofiarodawców 
Czwartek 2. 07. 2020 
07.00 1.Za + Stanisława Kula gr 3 
16.00 Msza św. ślubna Andruszkiewicz - Wiatr 
18.00 1. O powołania kapłańskie i zakonne 
 2. Za ++ Zygmunta Potrac, Zofię i Tadeusza 
Piątek 3.07. 2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula gr 4 
15.00 Msza św. ślubna Kuchta - Lipińska 
18.00 1.Za ++ Jakuba, Gertrudę Ebertowskich, rodziców obojga stron i rodzeństwo 
 2. Za ++ Za + ks. Piotra Pietrzyka i ++ kapłanów z naszej parafii od IV Róży 
 3. W int. zaginionego Zbigniewa Zaborowskiego i za + Anitę Wróblewską 
Sobota 4.07. 2020  
07.00 1. Wynagradzająca Niep. Sercu Maryi za grzechy świata 
 2. Za Stanisława Kula gr 5 
18.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień 
-stwo dla Stanisławy w r. urodzin 
 2. Za ++ Stanisława Wlażlak w 11 r. śm. i z rodziny 
 3. Za ++ Zofię Jankowską z racji ur.; Józefa Marylin; Helenę, Jakuba, Bolesła-
wa Wierzba 
Niedziela 5.07. 2020 
08.00 1. W intencji Rodziny Żywego Różańca – intencja od IV Róży Matek 
 2. Za ++ Henryka i Andrzeja Tuszkowskich 
 3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę Św. Rodziny dla Magdaleny i Dariusza w 6 r. ślubu 
10.00 1.Za + Stanisława Kula gr 6 
 2. Za ++ Anne, Antoniego, Bronisławe Gaszkowskich 
 3. Za ++ Henryka Słomińskiego w r. śm. oraz rodziców 
18.00 1. Za ++ Zofię, Augustyna Trzcińskich i ich synów 
Poniedziałek 6.07. 2020 
07.00 1. Za parafian 
 2. Za + Stanisława Kula greg 7 
18.00 1. Za ++ Helenę i Stanisława Kupper; z rodziny Grau i Krygier 
 2. W dniu urodzin Antosi i Zosi o zdrowie i Boże błogosławieństwo, oraz za ++ 
dziadków 
 3. O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo w rodzinie 
Wtorek 7.07. 2020 
07.00 1. Za +Dziękczynna za 20 lat wspólnego życia prośbą o dalszą opiekę i 
wstawiennictwo Św. Rodziny – dla całej rodziny 
 2. Za + Stanisława Kula greg 8 
18.00 1. Za ++ Gerarda Pałasz; Waleriana i Marię Woźniak 

2. Za ++ Ludwikę i Franciszka w d. imienin Zaborowskich 
Środa 8.07.2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula greg 9 

Aby przełamać w sobie te wszystkie opory i 
lęki przed spowiedzią, może warto spojrzeć 
na nią, przez pryzmat miłości i miłosierdzia 
Jezusa. 
 

Żeby przełamać te opory, ważne jest zbudowa 
-nie w sobie właściwego obrazu Boga, bo wiel-
u ludzi nosi  w sobie, Jego fałszywy wizerunek,   
z  którego potem wyrasta fałszywa pobożność. 
W odbudowaniu prawdziwego obrazu Pana 

Boga, może nam pomóc Przypowieść o Synu marnotrawnym i Miłosiernym Ojcu. 
Człowiek buduje obraz Boga na bazie postępowania swoich rodziców i jeżeli ta re-
lacja była zła, to twój obraz Boga też będzie zły, poraniony, bo będziesz kojarzył Bo-
ga jako groźnego Ojca. Pamiętam w dzieciństwie jak mi nieraz starsi mówili: „Zag-
rzmiało, o widzisz? Bozia się gniewa” i to w człowieku zostało - gniewliwy Bóg - a 
kiedy Go potem odkryłem na rekolekcjach ignacjańskich poprzez przypowieści o Mi 
-łosiernym Ojcu, to już nie boję się iść do Niego z czymkolwiek. Musimy też zapytać 
siebie w rachunku sumienia, jaki jest mój obraz Boga? Czy on jest zgodny z tym, co 
Biblia podaje? Czy to jest mój chory obraz Boga? Kiedy człowiek odkryje prawdzi-
wy obraz, to wtedy się tym Bogiem zach -wyci, zakocha i będzie szedł za Nim. 
 

Chodzi o budowanie relacji. 
 Nad budowaniem relacji bardzo mocno pracowali pierwsi chrześcijanie. Oni mieli 
żywą relację z Jezusem Zmartwychwstałym. Dla nich życie wieczne było czymś tak 
oczywistym, że szli na arenę i śpiewali. Pozwolili się mordować, choć się bali, bo po 
ludzku każdy boi się cierpienia, ale dla nich to było tak oczywiste, że oni nic tu nie 
tracą, bo tam jest życie wieczne. Nawet wielu pogan, Rzymian, widząc ich odwagę, 
chcieli ich dotknąć, zobaczywszy, jak w zachwycie ginęli. Myśleli, że im przejdzie ta 
odwaga. Za to też im groziła śmierć, że szli do chrześcijan. Panu Jezusowi na tym 
zależy, żebyś ty miał taką głęboką relację, jaką On miał z Ojcem,  taką czułą, bar-
dzo osobistą. Idź więc do Niego ze wszystkim, nie wstydź się, nie bój się. „ A bo ten 
problem, który mam, to taki głupi”. Nieważne, idź do Niego, mów nawet o tym, co 
głupie, potarguj się z Panem Bogiem, wyraź Mu swoje pretensje, jakie masz do Nie 
-go, nie bój się. 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 2. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 9 
18.00 1. Dziękczynno-błagalna w int. pewnej rodziny 
 2. Za ++ Bogumiłę w 1 r. śm. i Wilhelma Fibich, Marię Cylkowską i Mariannę 
Słomińską              

3. Za + Mirosławę Stężowską w 7 r. śm.  
Piątek 24.07. 2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula gr 25 
 2. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 10 
18.00 1. Za ++ Kazimierza, Daniela Justka i Jerzego Stępnakowskiego 
 2. Za ++ Annę Berendt z r. imienin; Marie Flisikowską 
Sobota 25.07. 2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula gr 26 

2. Za + Stefanię Trzebiatowska gr 11 



cje, motywy. Czasem to one przekreślają całkowicie z pozoru dobry uczynek i Pan 
Bóg się nim brzydzi, bo pragnienie było złe, motyw był zły, intencja zła. Ważne jest 
więc, żeby to rozeznawać na podstawie tych różnych płaszczyzn, kierunków. Jeśli 
poprosimy Ducha Świętego, a On zobaczy, że  naprawdę chcemy tej prawdy o so-
bie i nie boimy się jej, to nam ją odsłoni. Dobrze jest prosić o światło Ducha Świę-
tego przed Najświętszym Sakramentem. Jeśli chodzi o żal za grzechy - to znowu 
proszę Ducha Świętego, żeby pomógł mi go wzbudzić, bym poczuł  ból serca i miał 
świadomość Kogo zraniłem, Tę Nieskończoną, Niewinną Miłość. Przez wybór zła, 
przez mój grzech, przez własną słabość, można powiedzieć, że splunąłem na Tę 
Miłość, na Jego Mękę, na Krzyż. Prawdziwy żal za grzechy, ma być konstruktywny, 
ale człowiek, sam z siebie nie jest w stanie go wzbudzić, dlatego należy gorąco o to 
prosić Ducha Świętego. Prawdziwy żal - jeżeli  mam świadomość Kogo zraniłem - 
rodzi tęsknotę, chęć powrotu do tej Miłości, życia tą Miłością. Dlatego postanawiam 
poprawę, znów licząc tylko na łaskę Bożą. „Panie Jezu, ufam, że Ty zrobisz swoje, 
oddaję Ci moje życie, te chore przestrzenie, zranione przestrzenie, dotykaj, lecz, 
uzdrawiaj”. Tu Bóg jest lekarzem, a ja pacjentem. Na koniec zostaje już tylko 
kwestia szczerego wyznania grzechów. Nie należy szukać głuchych spowiedników 
czy wyznawać te najcięższe grzechy, kiedy w kościele jakieś dzwony się odezwą, 
ale szczerze, w pokorze odsłonić swoją nędzę. To nic, że się spocisz, zawstydzisz 
się. To jest sakrament pokuty, a nie chwalenia się. Pan pokornym łaskę daje. Im 
bardziej się upokorzę, im więcej mnie kosztuje wyznanie grzechów, tym większą 
łaskę zyskam. Dopiero wówczas można poczuć smak nowego, Bożego życia. 
 

Rozeznanie swego grzechu prowadzę wg przyjętego schematu: 
a) może to być wg przykazań Bożych – schematy w książeczkach.. 
b) można wg schematu: moja relacja do Boga, do bliźniego, do siebie samego.. 
c) można wg schematu grzechów głównych.. 

 

Każdy musi sam wypracować sobie schemat rachunku sumienia. Dobry rachunek su-
mienia wymaga niekiedy sporo czasu.. Na rachunek sumienia musimy dać sobie sporo 
czasu, bez pośpiechu. Można posłużyć się kartką papieru i długopisem. Notować. 
 

    Stanowcze postanowienie poprawy, czyli szczera decyzja o zmianie na lepsze wła 
-snego sposobu życia i postępowania. Sakrament pokuty i pojednania jest nie po to, by 
- popełniając kolejne grzechy - pocieszać samego siebie tym, że przecież znowu mogę 
się wyspowiadać i dlatego nie muszę zbytnio czuwać nad moim postępowaniem. Dobrze 
jeśli moje postanowienia dotyczą konkretów, nie są ogólnikowe. Postanawiam poprawę 
ufając w Bożą pomoc – bo ja sam się nie wyleczę 
 

Na koniec zostaje już tylko kwestia szczerego wyznania grzechów. Nie należy szu-
kać głuchych spowiedników czy wyznawać te najcięższe grzechy, kiedy w kościele 
jakieś dzwony się odezwą, ale szczerze, w pokorze odsłonić swoją nędzę. To nic, 
że się spocisz, zawstydzisz się. To jest sakrament pokuty, a nie chwalenia się. Pan 
pokornym łaskę daje. Im bardziej się upokorzę, im więcej mnie kosztuje wyznanie 
grzechów, tym większą łaskę zyskam. Dopiero wówczas można poczuć smak no-
wego, Bożego życia.  
 
 
 

 2. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka 
18.00 1. Za ++ Annę Jankowską i z rodziny 
 2. Za ++ Brygidę i Huberta Lorkowskich 
Czwartek 9.07. 2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula greg 10 
 2. Za + Urszulę Lemańczyk w 30 dz po śmierci od ucz. pogrzebu 
18.00 1. Za + Zofię Szmaglińską 
 2. Za + Stefanię Trzebiatowską od IV Róży Matek 
Piątek 10.07. 2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula greg 11 
15.00 Msza ślubna Stankowski i Klassa 
18.00 1. Za ++ Joannę, Kazimierza i Augustyna Krużyckich 
Sobota 11.07. 2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula greg 12 
 2. Z podziękowaniem za dar życia z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę Św. Rodziny  oraz miłosierdzia w g. śmierci dla Urszuli i Stanisława i dzieci 
 3. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Szymona w dniu ur. i dla Elżbiety w 
59 r. urodzin 
15.00 1. Msza św. chrzcielna Hanny Mazurek i Oliwi 
18.00 1. Za + Barbarę Zdrojewską od prac. UNIBUD dz. elektroniki 
Niedziela 12.07. 2020 
08.00 1. Za ++ Władysławę w r. śm. i Alojzego Werra 
 2. Za ++ Jana Literskiego z r. ur; rodziców obojga stron; Małgorzatę i Kazimie-
rza Słomińskich 
10.00 1. Za + Stanisława Kula gr 13 
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie w 45 r. ślubu Katarzyny i Teofila 
 3. Dziekczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w 
15 r. ur. dla Julii – int. od Kasi 
18.00 1.  
Poniedziałek 13.07. 2020 
07.00 1. Za parafian 
 2. Za + Stanisława Kula gr 14 
18.00 1. Za ++ Stefanię i Kazimierza Formela i Romana 
 2. Za ++ Jerzego Apanowicz i Juliana 
Wtorek 14.07. 2020 
07.00 1. Za ++ Edmunda Piankowskiego w r. śm. Czesława i Gabrielę 
 2. Za + Stanisława Kula greg 15 
18.00 1. Za ++ Czesława i Henryka Słomińskich z r. ur. 
 2.  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę Św. Rodziny dla Katarzyny i Czesława w 8 r. ślubu i o zdrowie dla dzieci 
 3. Za + Mariana Łosińskiego w 3 r. ś, 
Środa 15.07. 2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula greg 16 
 2. Za + Stefanię Trzebiatowską greg 1 
18.00 1. Za + Stefana Czerwińskiego 
 2.  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę Św. Rodziny dla ks. Filipa w 30 urodziny od KSM 
 3. Za + Henryka Sominka w 30 dz po pogrzebie 



Czwartek 16.07. 2020 
07.00 1.Za + Stanisława Kula greg 17 
 2. Za + Stefanię Trzebiatowską greg 2 
18.00 1.Za ++ Teresę Grau w r. śm i Szymona Tocha 
 2. Dziękczynno – błagalna w 15 r. ślubu 
Piątek 17.07. 2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula gr 18 
 2. Za + Stefanię Trzebiatowska gr 3 
18.00 1. Za ++ Mariannę Słomińską z r. urodzin; Zofię, Andrzeja, Zbigniewa Kosickich 
oraz Wiesława 
 2. Za ++ Franciszka i rodziców z obojga stron 
Sobota 18.07. 2020 
07.00 1. Za ++ Helenę i Antoniego Czapiewskich 
 2. Za + Stanisława Kula gr 19 
 3. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 4 
15.00 Msza św. slubna Jaworska i Kreft 
18.00 1. Za ++ syna Arkadiusza w r. śm. ++ z r. Smentoch i Nikiel 
 2. Za ++ Ryszarda w 7 r. śm. i Janinę Daleckich 
 3. Za ++ Władysława Machorskiego i jego rodzinę 
Niedziela 19.07. 2020 
08.00 1. Za ++ Melanię Okrój z r. ur.; Bolesława i rodziców z obojga stron 
 2. Za + Franciszka Buszman w 1 r. śm. 
 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieńs 
-two dla Alicji i Dawida w 10 r. ślubu 
10.00 1. Za + Stanisława Kula gr. 20 
 2. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 5 
 3. Za ++ Henryka i Jana Urban 
18.00 1. Za ++ Andrzeja, Bronisławę i Pawła Gruchałów; z r. Gruchała i Piankowskich; 
Krystynę i Jana Wnuk i Kazimierza Czapiewskiego 
 2. Za + Henryka Sominka w dniu urodzin 
Poniedziałek 20.07. 2020 
07.00 1. Za parafian 
 2. Za + Stanisława Kula gr 21 
 3. Za + ks. Stanisława Florczaka w r. śm. 
18.00 1.Za + Stefanię Trzebiatowską gr 6 
Wtorek 21.07. 2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula gr 22 
 2. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 7 
18.00 1. Za ++ Daniela Justka z r. imienin oraz Kazimierza 
Środa 22.07. 2020 
07.00 1. Za + Stanisława Kula gr 23 
 2. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 8 
18.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w 
40 r. urodzin dla Radosława 
 2. Za + Marię Zaborowską 
 3. Dziękczynno - błagalna Reginy i Jerzego w 54 r. ślubu o Boże błogosławieńs 
-two i opiekę Św. Rodziny dla całej rodziny 
Czwartek 23.07. 2020 
07.00 1.Za + Stanisława Kula gr 24 

  
   JAK DOBRZE PRZEŻYĆ SAKRAMENT POKUTY 
      Klęcząc u kratki konfesjonału musimy pamiętać, że kapłan jest tylko  
narzędziem w rękach miłosiernego Boga – Tak mówił Pan Jezus do S. 
Faustyny, że On zasłania się jedynie kapłanem, ale to On w gruncie rze 
czy działa. Rozgrzeszenie – niezależnie od duchowego stanu kapłana, 
zawsze jest ważne. 
 

Pierwszym krokiem jest zrobienie rachunku sumienia. Trzeba pamiętać o jednym – 
grzech to taka rzeczywistość, którą człowiek najpierw krzywdzi siebie lub drugiego czło-
wieka oraz rani samego Boga. Dlatego ważne jest by rachunek sumienia był dok-ładną 
penetracją mojego wnętrza, moich myśli, ukrytych intencji, a nie tylko zewnętrznych u-
czynków. Np „życzenie komuś w skrytości ducha, śmierci czy choroby, przemilczane na 
spowiedzi, „bo przecież nic się nie stało”, może być znacznie poważniejszym proble-
mem niż jakiś namacalny grzech popełniony uczynkiem. Poza tym – jeśli spowiedź ma 
mieć sens – naprawdę nie ma co się ze sobą pieścić” – trzeba się uznać grzesznikiem. 
 

Należy zacząć od modlitwy do Ducha Świętego, aby to On pokazał mi nieprawość, 
którą powinienem dotknąć i naprowadził mnie na te obszary życia, szczególnie wy-
magające uzdrowienia, dotyku łaski Bożej, po prostu pomógł mi rozeznać grzechy, 
ale też te dary i łaski jakie otrzymaliśmy od ostatniej spowiedzi. Na ogół nie zwra-
camy na to uwagi, ale samo rozeznanie dobra, które udało mi się dokonać, pozwoli 
mi przekonać się o tym, jak Bóg skutecznie działa i jak mocno jest obecny w moim 
życiu. Nie należy zaczynać rachunku sumienia od  popełnionych grzechów, ale od 
tego, na ile, dzięki łasce Bożej, „poszedłem do przodu” i za to Bogu z całego serca 
podziękować.  Potem przypominamy sobie: 

a) kiedy była ostatnia spowiedź i czy była ważna?.. 
b) Czy moja spowiedź i żal były szczere?.. 
c) Czy nie zapomniałem, lub nie zataiłem jakiegoś grzechu ciężkiego?..  
d) Czy odprawiłem naznaczoną pokutę?.. krzywdy.. 

 

Następnie rozeznajmy wezwania Boże, bo Pan Bóg  każdego dnia wzywa nas – po 
-przez różne wydarzenia, zbiegi okoliczności, poprzez innych ludzi, których nam sta 
-wia na drodze życia - do pewnych konkretnych zadań. Należy zastanowić się, jak 
zareagowałem na te wezwania Boże czy odpowiedziałem na wszystkie, a jeżeli na 
któreś nie, to dlaczego. Dopiero na trzecim miejscu rozeznajemy życie, czyli swo-
je postępowanie. Ale znów na tych czterech płaszczyznach, tak jak nam Kościół 
proponuje: rozeznanie moich myśli, pragnień - bo to jest czasem początek każdego 
grzechu - rozeznanie na płaszczyźnie języka, uczynków i  zaniedbań, bo zawsze ja 
-kieś dobro zaniedbujemy, które mogliśmy wykonać, a tego nie zrobiliśmy.  
Do mistyczki szczecińskiej Alicji Lenczewskiej, emerytowanej nauczycielki,  Pan Je-
zus bardzo pięknie mówił na temat rachunku sumienia: „Spójrz na swoje życie Moimi 

oczami”. Aby można było spojrzeć na siebie oczami Jezusa, potrzebna jest  modlit-
wa do Ducha  Świętego, na przykład: Duchu Święty pomóż mi Twoimi oczyma spoj 
-rzeć na moje życie, na moje postępowanie. Pan Jezus mówi też, żeby badać swo-
je serce, to w nim bierze się początek każdego grzechu, bo nie to, co wchodzi w 
człowieka czyni go nieczystym, ale to, co z niego wychodzi. W  sercu bierze się po-
czątek każdego grzechu, jakaś myśl, spojrzenie, pragnienie, jakieś ukryte złe inten- 



       OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XIII NIEDZIELĘ 
         ZWYKŁĄ 
 
Dzisiaj przeżywamy uroczystość 50-lecia istnienia parafii. Słowo Boże mówi 
nam, że być godnym Jezusa to uczynić Go pierwszym w miłości i według tej miłoś-
ci budować wszystkie inne relacje, a szczególnie te w Kościele lokalnym, jakim jest 
parafia. Kiedy potrafimy w drugim człowieku zobaczyć nie tylko jego samego, lecz 
także obecnego i działającego w nim Boga, wtedy Jezus wynagradza nam z hojnoś 
-cią przyjęcie Go w bliźnich.  
 

Zapraszamy dziś na nabożeństwo czerwcowe o 17.30. W tygodniu nabożeństwo czerwcowe do 
Serca Pana Jezusa jeszcze przed 2 dni o 17.30, a po nim Msza św. We wtorek ostatnie nabożeń-
stwo do Serca PJ o 18.00 i po nim Msza św. 
 
1. W tym tygodniu przypada: 
 

- Jutro 29 czerwca przypada Uroczystość Świętych Piotra i Pawła Apostołów. Msze św. o 9.00 i 18.00. Nie 
ma Mszy św. o 7.00 rano W czasie Mszy wieczornej będziemy modlić się pod przewodnictwem ks. 
Dziekana za + ks. Piotra Pietrzyka w tzw Mszy pogrzebowej, a po niej udamy się procesyjnie na cmentarz, 
aby modlić się wspólnie przy jego grobie. Zapraszam serdecznie wszystkich parafian. 
 

- 2 lipca będziemy przeżywać I czwartek miesiąca i z tej racji adoracja Najświętszego Sakramentu 
od g. 17.00 – tak zwana Godzina Święta. Zapraszamy! W czasie adoracji można skorzystać ze 
spowiedzi św. 
 

- w piątek 3 lipca Święto Św. Tomasza Apostoła i równocześnie I piątek miesiąca. Od g. 8.30 udamy się do chorych z 
posługą sakramentalną, a wieczorem o18.00 nabożeństwo wynagradzające do Serca Pana Jezusa i okazja do 
spowiedzi, a po nim Msza św. 
 

- w sobotę I sobota miesiąca – dzień wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy rannej nabożeństwo 
wynagradzające. 
 

-  w przyszłą niedzielę po Mszy rannej nabożeństwo wymiany tajemnic dla Żywego Różańca. W tę niedziele wypada 
kolekta diecezjalna.. 
 

2. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:  
 

Patryk Stanisław Stankowski stanu wolnego zam. Kościerzyna i Monika Jadwiga Klassa stanu wolnego zam. w 
Wielkim Klińczu – zapowiedź II 
Paweł Kreft stanu wolnego z par. Wielki Klincz i Anita Jaworska stanu wolnego z par. Lisnowo – zapowiedź I 
 

Gdyby ktoś znał przeszkody do zawarcia tych małżeństw, proszony jest, w sumieniu, o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej. 

 

3. Dziękujemy rodzinom, które w zeszłym tygodniu zatroszczyły się o czystość naszej Świątyni i za złożone ofiary na 
kwiaty - Bóg zapłać! W nowym tygodniu na 4 lipca, zapraszam rodziny z ul. Majkowskiego: Turzyńska Iwona, 
Kamińska Wiesława, Leman Anna, Leman Mirosława, Duraj Celina. Przypominamy, że w sytuacji niemożności przyjś-
cia na sprzątanie prosimy o załatwienie zastępstwa. Chętnie zrobią to dziewczęta z KSM. 
 

4. Od poniedziałku do końca wakacji nie będzie wspólnego różańca o 17.30, a także przez wszystkie nie-
dziele wakacyjne nie ma Mszy św. o g.12.00 
 

5. Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi Wienckiemu za odnowienie naszej chrzcielnicy i lica tabernakulum, 
a panu Marczykowi i spółce za naprawienie uszkodzenia w szczycie naszego kościoła..  Również dzięku-
jemy panu Jankowskiemu Piotrowi i spółce za wykonaną pracę przy cmentarzu..  
 

6. Wszystkim solenizantom, jubilatom nowego tygodnia, a w szczególności ks. Irkowi Szulcowi i ks. Irkowi Drawcowi 

naszym dzisiejszym solenizantom szczere i gorące życzenia. Modlimy się również za nasz Za-rząd Prowincjalny – a w 
nim za 3 solenizantów: ks. Prowincjał i dwaj asystenci. W tej intencji modlimy się: Zdrowaś Maryjo.. 
 

We czwartek 25 czerwca po południu zmarł w Gdyni – pochodzący z Wielkiego Klincza - pan Franciszek Andrzej 

Kreft. Pogrzeb w poniedziałek 29 czerwca o 12.00 

7. Niech Boże błogosławieństwo spłynie na nas i pomaga Boga czynić Pierwszym w miłości.. 
 



Przypominamy o uregulowaniu opłat cmentarnych w kancelarii parafialnej – tzw pomnikowe i pokładne. 
Wiele grobów jest nieopłaconych od lat. Są groby podwójne, a opłaty wnoszone są  jak za grób pojedynczy. 
Grób, który nie jest opłacony będziemy przekazywać do ponownego pochówku osób, które szukają miej -
sca. Ze względu na to, że zdrożał wywóz śmieci cmentarnych jesteśmy zmuszeni podnieść tzw pokładne. 


