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INTENCJE MSZALNE 17.07 – 23.07

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  
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PONIEDZIAŁEK – 17 LIPCA

 17:00 + Rodzice: Maria i Ksawery

17:00 +Ksiądz proboszcz Wiesław Wett – 15 
gregoriańska

18:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 
rodzinie Necel

18:00 +  Rozalia Kozerok – 8 gregoriańska

WTOREK – 18 LIPCA  Św. Szymona z Lipnicy

17:00 + Maria Ceynowa od 1 róży

17:00 + Ksiądz proboszcz Wiesław Wett – 16 
gregoriańska

18:00 + Brunon Hincke, Małgorzata Pokrywka 
w rocznicę śmierci

18:00 +  Rozalia Kozerok – 9 gregoriańska

ŚRODA – 19 LIPCA

17:00 – Dziękczynna z okazji 40-lecia 
małżeństwa Zofii i Tadeusza Kapusta

17:00 + Ksiądz proboszcz Wiesław Wett – 17 
gregoriańska

18:00 + Jan Glembin od sąsiadów, znajomych 
i krewnych

18:00 + Rozalia Kozerok – 10 gregoriańska

CZWARTEK – 20 LIPCA  Bł. Czesława

17:00 + Rodzice: Stasiak i Knopp, Roman 
Stasiak i jego syn

17:00 + Ksiądz proboszcz Wiesław Wett – 18 
gregoriańska

18:00 + Rozalia Kozerok – 11 gregoriańska

18:00 + Łucja Berta i jej rodzice

PIĄTEK – 21 LIPCA

17:00 +  Z rodziny Styn i Marzejon

17:00 +  Ksiądz proboszcz Wiesław Wett – 
19 gregoriańska

18:00 +  Rozalia Kozerok – 12 gregoriańska

18:00 +  Mąż Jerzy, rodzice Styn i 
Krukowscy oraz bracia

 SOBOTA – 22 LIPCA   Św. Marii Magdaleny

17:00 +  Ksiądz proboszcz Wiesław Wett – 
19 gregoriańska

17:00 +  Rozalia Kozerok – 13 gregoriańska

18:00 +  Ojciec Stefan i brat Stefan w 
rocznicę śmierci

NIEDZIELA –  23 LIPCA  

08:00 + Zofia, Zygmunt i dusze w czyśćcu 
cierpiące

08:00 - O Boże błogosławieństwo na morzu 
dla załogi i kutra WŁA 196

10:00 +  Monika, Grzegorz, Elżbieta Fiszer

11:30 + Ksiądz proboszcz Wiesław Wett – 
20 gregoriańska

11:30 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
o dar pobożności dla córki i wnuka

20:00 + Rozalia Kozerok – 14 gregoriańska

20:00 +  Elżbieta i Stefan Czapp

Warsztaty GOSPEL 2017 w Gniewie | 9-13.08
Serdecznie zapraszamy na profesjonalnej warsztaty wokalne, które odbędą się 
w Gniewie od 9 do 13 sierpnia, w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL. W warsztatach udział brać mogą dzieci, 
młodzież i dorośli. Wokalne warsztaty poprowadzą Wayne Ellington  i Peter 
Steinving. Jeśli więc lubisz śpiewać, chcesz podszkolić swój wokalny warsztat 
pod okiem doświadczonych instruktorów, te zajęcia są właśnie dla Ciebie!

ZWIEŃCZENIEM CZTERODNIOWYCH WARSZTATÓW BĘDZIE 
POWARSZTATOWY KONCERT CHÓRU – 13 SIERPNIA, KTÓRY WYSTĄPI 
PRZED NIEDZIELNYMI GWIAZDAMI FESTIWALU!

Regulamin warsztatów:
1. Zajęcia będą się odbywały na Zamku w Gniewie.
2. Zajęcia będą się odbywały w  grupach, ustalonych przez organizatora.
3. Pełen koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 160 zł/os przy zapisie do 
końca maja, 170 zł przy zgłoszeniu do końca czerwca, 180 zł przy zapisie do 
końca lipca, 200 zł przy zgłoszeniu w sierpniu.
W ramach powyższej kwoty organizatorzy zapewniają:

    uczestnictwo w zajęciach warsztatowych,
    zakwaterowanie w salach szkolnych (należy zabrać śpiwory i karimaty),
    wyżywienie całodzienne.

4. Dojazd na koszt własny.
5. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się przez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Stowarzyszenia Gospel oraz 
uiszczenie przedpłaty w kwocie 100 zł na rachunek bankowy Stowarzyszenia 
(Bank Spółdzielczy Skórcz nr 15 8342 0009 0000 5210 2000 0002). W 
przypadku rezygnacji w terminie po 1 lipca 2017 nadesłane przedpłaty nie będą 
zwracane.
6. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na rejestrację wizerunku podczas 
koncertów i warsztatów, w których bierze udział.
7. Uczestnicy niepełnoletni przyjeżdżają z opiekunem, bądź zgodą opiekuna na 
uczestnictwo w warsztatach Gospel w terminie 9-13 sierpnia 2017 r.
8. Uczestnicy zobowiązani są uczestniczyć we wszystkich zajęciach 
przewidzianych przez Organizatora.



 

1 CZYTANIE: (Iz 55,10-11)
2 CZYTANIE: (Rz 8,18-23)
EWANGELIA: (Mt 13,1-23)
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•     Dziś w naszej parafii gościmy promotora kultu 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, pana Marka 
Kędziorka, który w związku z przeżywaną w tym roku 70 
rocznicą urodzin Kapłana-Męczennika, poprzez słowo 
świadectwa przybliża nam jego Osobę i nauczanie. Po 
każdej Mszy Świętej będzie można nabyć komplet płyt z 
kazaniami księdza Jerzego także tę najważniejszą, z jego 
duchowym testamentem. Zapraszamy do obejrzenia wystawy: 
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko-Kapłan i Męczennik, patron 
NSZZ „Solidarność”.

•     W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: we 
wtorek świętego Szymona z Lipnicy, w czwartek 
błogosławionego Czesława, w sobotę świętą Marię Magdalenę. 
W przyszłą niedzielę w związku ze zbliżającym się dniem 
kierowcy po Mszach świętych poświęcenie pojazdów. Ofiary 
złożone przy tej okazji za emblematy religijne do pojazdów z 
modlitwą do św. Krzysztofa przeznaczone zostaną na samochód 
dla misjonarzy.

•     Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i 
nasz parafialny biuletyn.

•     Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wrześniową 
pielgrzymkę do Wilna. Koszt pielgrzymki 1050 PLN.

•     W tym tygodniu, jak i pod koniec sierpnia w dni powszednie są 
wolne intencje Mszy świętych. Msze święte zamawiamy w biurze 
parafialnym, podobnie zapisujemy się na pielgrzymkę do Wilna.

•

• Witając przybyłych do nas Gości, dziękujemy za wspólną 
modlitwę i życzymy wszystkim radosnego i owocnego 
przeżywania Dnia Pańskiego. Przyjmijmy Boże 
błogosławieństwo.

Ks. Sławomir Skoblik

POCHYLENI NAD SŁOWEM :
Przypowieść o siewcy mówi o trudnościach, na jakie napotyka Bóg chcąc przekonać człowieka o 
tym, że Jego wymagania prowadzą do szczęścia. Bóg chcąc nas przekonać, posługuje się słowem. 
Z doświadczenia jednak wiemy, że aby kogoś przekonać, nie wystarczy samo przekazanie 
wiadomości. Przekonanie rodzi się dopiero po dobrowolnym przyjęciu słowa i dostosowaniu do 
niego swego sposobu myślenia.Jakie są przeszkody utrudniające, a czasem wręcz 
uniemożliwiające Bogu przekonanie człowieka o słuszności Jego wymagań? Pierwszą z nich jest 
lekceważenie zła istniejącego na świecie. Wielu ludzi naszego wieku uważa, że zło to wyłącznie 
sprawa filozofii, że to pewne teoretyczne założenie potrzebne do tłumaczenia otaczającej nas 
rzeczywistości. Tymczasem zło jest konkretne i bardzo mocne. Każdy, kto zlekceważy zło 
istniejące w świecie, wcześniej czy później popełni błąd, za który zapłaci wysoką cenę.Druga 
przeszkoda, uniemożliwiająca Bogu przekonanie człowieka o szczęściu ukrytym w wierze, to brak 
wytrwałości z naszej strony. Przekonanie obejmuje długi proces, to stopniowe dorastanie do 
wielkich wartości. Jeśli komuś zabraknie wytrwałości w zapuszczaniu korzeni w twardą 
rzeczywistość ewangelicznej gleby, ten nigdy nawet przez Boga nie zostanie przekonany. Oto 
obraz ziarna, które z braku korzeni zostało zniszczone przez słońce.

Trzecia przeszkoda, utrudniająca Bogu przekonanie człowieka o wartościach ewangelicznego 
życia, to brak krytycyzmu i dystansu wobec słowa płynącego ze świata. Doczesność przy pomocy 
wszystkich dostępnych środków propagandy ustawicznie usiłuje nas przekonać, że w niej 
znajdziemy prawdziwe szczęście. Kogo nie stać na zachowanie dystansu wobec tej argumentacji, 
nie potrafi dostrzec siły argumentów, jakie podaje Bóg. Oto obraz ziarna zagłuszonego przez 
ciernie.Jedynie człowiek czujny wobec zła, wytrwały w rozwoju swej osobowości i krytyczny 
wobec argumentów, jakie podaje świat, jest w stanie podjąć słowo Boże i odkryć jego wartość.

W przypowieści o siewcy warto dostrzec jeszcze jedną prawdę. Ptaki zniszczyły jedno ziarno, 
słońce z powodu braku korzeni spaliło drugie, ciernie zagłuszyły trzecie, natomiast czwarte 
wydało owoc stokrotny. Poznajemy tu coś z tajemnicy strategii Boga. Stwórca godzi się na to, by 
wiele ziaren zostało zniszczonych, ponieważ z jednego, wypielęgnowanego aż do żniwa, wysypie 
się sto innych ziaren. Zło musi rozpoczynać niszczenie od nowa, mając przed sobą jeszcze 
trudniejsze zadanie. Dotykamy sekretu chrześcijańskiego optymizmu. Jeżeli ktoś z nas otworzy 
się na Boga i zechce, by Bóg go przekonał, wyda w swym życiu owoc obfity. Jeśli nawet zło go 
dosięgnie, gdy kłos jego serca będzie już pełen, wysypie się z niego nowe cenne ziarno, które w 
następnym pokoleniu będzie owocowało na ziemi.

Ks. Edward Staniek


