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Parafia Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 
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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, 
13.15  

Dni powszednie 
18.00(17.00 –1X-1IV) 

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 
 

 

 

Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 1,1-11 (Uniósł się w ich obecności) 

Psalm responsoryjny: Ps 47,2-3.6-7.8-9 

Drugie czytanie:  Ef 1,17-23 (Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy) 

Ewangelia:  Mk 16,15-20 (Jezus został wzięty do nieba)  
 

 Wniebowstąpienie Pańskie 
W niedzielę przed Zesłaniem Ducha Świętego (a w formie tradycyjnej w czwartek 
poprzedzający ową niedzielę) Kościół obchodzi radosny dzień Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem tajemnicy paschalnej. Chrystus przez 
czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego 
dnia na ich oczach wzniósł się do nieba. W dniu Wniebowstąpienia człowieczeństwo 
Zbawiciela otrzymuje 
najwyższą chwałę, która jest nagrodą 
za doskonałe posłuszeństwo 
Ojcu. Święto to jest obchodzone w 
liturgii Kościoła od IV wieku. W Piśmie 
Świętym o Wniebowstąpieniu 
Chrystusa wspominają 
lakonicznie Ewangelie 
Markowa (16,19) i Łukaszowa (24,50). 
Najobszerniejszy opis znajdujemy w 
Dziejach Apostolskich. Od roku 2004 za zgodą Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów uroczystość Wniebowstąpienia w Kościele polskim została przeniesiona na 
niedzielę poprzedzającą zesłanie Ducha Świętego. Zgodnie ze zwyczajem sięgającym V 
w. przed tradycyjnym (czwartkowym) dniem Wniebowstąpienia przez trzy dni odbywają się 
modlitwy błagalne o urodzaje i oddalenie klęsk żywiołowych. W Polsce urządzało się 
wówczas procesje do przydrożnych krzyży, stąd nazwa Dni Krzyżowe. Po 
Wniebowstąpieniu Pańskim z ołtarza zabiera się już figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, 
a czytania liturgiczne przygotowują wiernych na zesłanie Ducha Świętego. 
                                                                                                                /Paweł Pomianek/ 
 

 

Dnia 9 maja 2015 roku Ojciec Święty Franciszek mianował  
ks. prał. Michała Janochę, profesora Uniwersytetu Warszawskiego 
i dyrektora biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie, biskupem pomocniczym archidiecezji 
warszawskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Barica.  
Ks. Biskupowi życzymy wielu łask Bożych i darów Ducha Świętego 
w służbie dla dobra naszej Archidiecezji                                                      
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Nasz patron św. Stanisław 
W pierwszą rocznicę poświęcenia przez nuncjusza apostolskiego 

w Polsce - J. E. Ks. Abp. 

Celestino Migliore – 

czterech witraży (w tym 

dwóch papieży, 

kanonizowanych 

27.04.2014. w Rzymie 

przez Ojca Świętego 

Franciszka, – o czym 

szerzej w naszych 

Wieściach Parafialnych Nr 1/2014 ) oraz dokładnie w 70 rocznicę 

zakończenia II Wojny Światowej świętowaliśmy nasz odpust 

parafialny w dniu imienin Św. Stanisława – patrona naszej parafii, 

ale też Archidiecezji Warszawskiej i Ojczyzny; jednego z 

pierwszych polskich świętych. Uroczystą sumę odpustową 

sprawował Kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej - ksiądz 

prałat dr Janusz Bodzon, którego serdecznie 

powitał nasz proboszcz, ksiądz prałat Włodzimierz 

Czerwiński, koncelebrujący Mszę Świętą, którą 

poprzedziło procesjonalne wejście do świątyni. Jak 

widać na zdjęciach w parafialnej internetowej 

Galerii procesję otwierał Krzyż Św. w asyście 

ministrantów z trybularzem, łódką i akolitkami, 

następnie szedł kapłan z uniesioną Ewangelią w 

otoczeniu bielanek, ministrantów i pozostałych kapłanów. Na 

początku homilii ksiądz Kanclerz nawiązał do wydarzeń sprzed 

936 laty, jakie miały miejsce w kościele św. Michała Archanioła i 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie na Skałce. 

Sprawujący tam ofiarę Mszy Św. w dniu 11 kwietnia 1079 r. 

krakowski biskup Stanisław ze Szczepanowa został 

zamordowany na rozkaz króla Bolesława Szczodrego 

(Śmiałego). Nie znamy do końca ani przyczyn ani przebiegu 

konfliktu króla z biskupem, ale fakt kanonizacji przez Kościół 

biskupa w 1253 roku dobitnie świadczy o wielkości jego zasług, 

o wierności zasadom 

Kościoła aż do 

męczeńskiego końca. 900 

lat później, w 1979 roku, 

papież Jan Paweł II 

kilkakrotnie nawiązywał do 

postaci świętego w 

głoszonych do rodaków 

homiliach. Plon Jego pielgrzymki do Ojczyzny zaczął wydawać 

jakże znamienne owoce [„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

oblicze Ziemi, Tej Ziemi.”] już w 1980 roku. Z racji trwającego 

okresu paschalnego ksiądz Kanclerz nawiązał do postawy 

Dobrego Pasterza, gotowego ponieść najwyższą ofiarę. 

Pasterza, który chroni i troszczy się o każdą owcę. Dobrego 

Pasterza, który z wielkiej miłości do ludzi poniósł dobrowolnie 

śmierć męczeńską na drzewie hańby. Dla naszego zbawienia! 

Takimż pasterzem był również bł. ks. Jerzy Popiełuszko, który 

wedle zasady „Zło dobrem zwyciężaj” do męczeńskiego końca 

orędował m.in. w mszach za Ojczyznę o prawa ludzi pracy. 

Szczęśliwie patron ludzi pracy i święty papież – Polak „stoją” 

obok siebie w prezbiterium naszej świątyni. Z tej lekcji wielkiego 

umiłowania wypływa dla nas wiernych obowiązek wdzięcznej 

miłości Boga i bliźniego. Obowiązek wykorzystania danej 

każdemu chrześcijaninowi szansy zbawienia swej duszy. Szansy 

zależnej od naszej wolnej woli! Po Komunii Św. ks. Kanclerz 

poświęcił odnowiony żyrandol w nawie kościoła. Żyrandol, który 

sam świeci odnowionym 

blaskiem i lepiej 

doświetla witraże oraz 

wnętrze świątyni. W 

trakcie prac okazało się, 

że gruntownego remontu 

wymagają pozostałe 

żyrandole, nie 

remontowane od ... kilkudziesięciu lat. Ot, kolejny nieplanowany 

„ból finansowy”, acz potrzebny; jak rok temu organy. Po 

poświęceniu żyrandola zgromadzeni wierni odmówili Litanię do 

św. Stanisława, następnie wyruszyła uroczysta procesja 

odpustowa, którą otwierał Krzyż Święty i figura 

Zmartwychwstałego. Za krzyżem niesiono Różaniec, chorągwie i 

feretrony parafialne. Grupa bielanek , ministrantów oraz księży 

poprzedzała celebransa niosącego Najświętszy Sakrament. Za 

baldachimem następuje procesja wiernych. - fotorelacja do 

obejrzenia w naszej internetowej Galerii. Po powrocie do świątyni 

wierni radośnie odśpiewali Te Deum, po czym 

nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

jego pobożna adoracja i błogosławieństwo 

zgromadzonych wiernych. Zgodnie z  

8-majową tradycją Mszę Św. zamykała 

powszechna adoracja relikwii św. Stanisława, 

Każdy podchodził do stojącego u schodów 

prezbiterium kapłana z relikwiarzem w ręku i 

całował nabożnie relikwie naszego parafialnego patrona z 

nadzieja otrzymania potrzebnych łask za jego pośrednictwem. A 

że łask każdemu z nas nigdy nie za dużo prośmy regularnie 

świętego patrona o wsparcie w potrzebach naszych tekstem 

poniższej modlitwie do Niego: Święty Stanisławie, 

nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, 

który w obronie Swej owczarni poniosłeś śmierć męczeńską 

z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię 

pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze 

gorliwymi cnót Twych naśladowcami. Przemożny Patronie 

ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy 

dochowali statecznie wiary, którą przed wiekami głosiłeś 

naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej 

i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na 

wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w królestwie 

niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Zachowajmy sobie tę modlitwę w „dobrym” miejscu. 

                                                                  /Zbigniew Adamczyk/ 

 

Dnia 24 maja 2015 r. . 
pochodzący z naszej parafii  

o. Sylwester Kopyt, paulin 

będzie dziękował Panu Bogu 
za dar kapłństwa w 25 rocznicę 
święceń.  

Zapraszamy tego dnia o godz. 
12.00 na Uroczystą Mszę Św.,  
której przewodniczyć będzie 
Dostojny Jubilat                               

                                                       /Duszpasterze/ 
 

 

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. O godz. 12.00 odbędzie się 

w naszej parafii Rocznica I Komunii 

św. Przystąpi do niej 46 dzieci. O godz. 

17.00 odprawiona będzie dodatkowa 

Msza św. w Czarnym Lesie przy krzyżu 

przed torami. Zapraszamy. Taca 

zbierana w czasie wszystkich Mszy św. 

jest przeznaczona na pokrycie kosztów 

organizacji Światowych Dni 

Młodzieży w Krakowie.  

2. Dziękujemy rodzicom dzieci 

rocznicowych za posprzątanie kościoła i 

ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą 

niedzielę. 

3. Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na 

tradycyjne nabożeństwa majowe 

odprawiane w Sobikowie codziennie o 

godz. 17.30. W kaplicy w Czachówku 

nabożeństwo o godz. 19.00. W środy 

poprzedza je Msza św. 

4. Codziennie odprawiamy w kościele po 

Nabożeństwie majowym Nowennę do 

Ducha św. przed Niedzielą Zesłania Ducha 

św. Zachęcamy również do odprawiania jej 

prywatnie. W sobotę 23 maja o godz. 20.30 

Parafialny Zespół SDM, Zespół Genesis 

oraz Parafialny Zespół Caritas zapraszają 

na Czuwanie modlitewne w Wigilię 

Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 

Dla Kandydatów do Bierzmowania 

obecność obowiązkowa. 

5. W przyszłą niedzielę o godz. 12.00 

odbędzie się uroczystość jubileuszu  

25-lecia kapłaństwa O. Sylwestra Kopyta, 

paulina. Serdecznie na nią zapraszamy. 

6. W tym tygodniu oddaliśmy do renowacji 

Wieczną Lampkę i żyrandol tylny z nawy 

głównej. Jego stan był na tyle zły, że 

podjęliśmy decyzję o jego przebudowie z 

wykorzystaniem zachowanych  niektórych 

elementów. Prace przy nim potrwają do 

początku czerwca. 

7. Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego przekazał na nasze konto 

dotację związaną z budową nowego 

ogrodzenia cmentarza. Pokryła ona ok. 

62% kosztów jego powstania. Dług parafii 

zmniejszył się o 268000,- zł. 

8. Uczniowie, rodzice, pracownicy oraz 

dyrektor szkoły podstawowej w Dobieszu 

serdecznie zapraszają całe rodziny na 

festyn szkolny, który odbędzie się w dniu 

23 maja 2015 r.  w godz. 11.00-15.00 na 

terenie szkoły. 

9. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Mariusz Adam Mokrzanowski, kawaler 

ze Staniszewic w par. tutejszej i Anna Zofia 

Traczewska, panna z par. św. 

Włodzimierza w Warszawie. Zapowiedź 

druga. Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych.  

10. Nasza parafia w dniach od 1 do 10 

sierpnia organizuje kolonie dla dzieci i 

młodzieży w Murzasichlu i Słowacji. Koszt 

kolonii wynosi 950 zł. Zapisy wraz z 

zaliczką 400 zł przyjmuje ks. Mariusz 

11. W związku z II Festynem parafialnym 

ogłaszamy konkurs plastyczny, którego 

tematem jest „Moja rodzina”. Prace 

konkursowe możemy składać do 10 

czerwca u pań Katechetek lub w kancelarii 

parafialnej. Prezentacja prac 

konkursowych odbędzie się podczas 

naszego Festynu. Prosimy również o 

przekazywanie fantów na loterię. 

12. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny.



Intencje Mszalne 17 V – 24 V 
Niedziela 17.05.  
8.30 (Czachówek) 
10.00 + Eugeniusza Kowalca w 15 rocz. śmierci 
Nabożeństwo majowe 
10.00 + Marianny, Michała, Antoniego Owczarków, zm. z 
rodz. Owczarków i Borowskich 
12.00 Rocznica I Komunii Świętej 
17.00 Msza Św. polowa w Czarnym Lesie 
Poniedziałek 18.05. 
17.30 Nabożeństwo majowe  
18.00 + Eryki Majewskiej (im.) 
Wtorek 19.05. 
17.30 Nabożeństwo majowe  
18.00   + Feliksy, Romana, Andrzeja Szymańskich                     
Środa 20.05. 
17.30 Nabożeństwo majowe  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
+ Marii Matusik w rocz. śmierci 
Czwartek 21.05. 
17.30 Nabożeństwo majowe  
18.00 + Zofii, Józefa, Stanisława Ogonków 
Piątek 22.05. 
17.00 + Haliny Nowakowskiej w 7 rocz. śmierci 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 + Krystyny Gawęda w 4 rocz. śmierci, Józefa Gawędy 
w 10 rocz. śmierci 
Sobota 23.05. 
15.30 Ślub: Monika Samoraj -  Piotr Poczesny 
17.00 + Kazimierza w 15 rocz. śmierci, Barbary Łyjaków, 
Konstancji i Pawła Artowiczów 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 + Wacława Augustyniaka w 2 rocz. śmierci 
19.00 Ślub: Monika Żyłka – Mateusz Piecha 
20.30 Czuwanie modlitewne przed Uroczystością 
Zesłania Ducha Świętego 
Niedziela 24.05 
8.30  (Czachówek)  
10.00 + Leokadii Chmielewskiej w 19 rocz. śmierci, Henryka i 
Zdzisława Chmielewskich 
10.00 + Aleksandry i Jana Pawlaków, Władysławy i 
Władysława Pietrzaków oraz za zm. z rodz. Pawlaków i 
Pietrzaków 
Nabożeństwo majowe 
12.00 Jubileusz 25 – lecia kapłaństwa o. Sylwestra Kopyta 
12.00 + Stanisławy Pawlak oraz za zm. Pawlaków, 
Chojnackich i Bączków 
12.00 + Stanisławy Piekarniak – int. od chrześnicy Danusi 
13.15 + Tadeusza i Ireny Bartkowskich 
 
 
                                                      Intencje spisano 15.05.15 

 

Refleksja na  

 VIII Niedzielę  

Wielkanocną 

„Weźmy Ducha 

Świętego” 
 

Bóg nie tylko nas stworzył, nie tylko przyszedł 

do nas, stając się Emmanuelem czyli "Bogiem z 

nami", ale nadto chce być w nas. Dlatego 

"tchnął" na nas Ducha Świętego. Bóg chce 

uczestniczyć w całej pełni w naszym życiu, 

dlatego daje nam swego Ducha. To prowadzi z 

kolei do naszego pełnego uczestnictwa w życiu 

Boga. To wszystko może się stać pod 

warunkiem, że weźmiemy Ducha Świętego. A z 

tym mamy często problem. Zamiast Ducha 

Świętego bierzemy innego ducha - ducha tego 

świata. Zapamiętajmy sobie jednak, że owoce 

Ducha Świętego są wspaniałe: radość, pokój, 

miłość itd. Owoce ducha tego świata są zupełnie 

inne. Jeśli nawet daje nam radość, to jest ona 

ulotna i krucha. Jeśli chcemy być naprawdę 

szczęśliwi, weźmy Ducha Świętego! Kto bierze 

Ducha Świętego, bierze specyficzny rodzaj 

życia, bo Duch Święty to Życie - Życie pełne w 

obfitości.                                                                 /Mieczysław Łusiak SJ/ 

 
 

 
 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Natchnieni Duchem Świętym, mając moc 

odpuszczania, 

wyruszyli w świat z misją, ludzi nawracania. 

«Weźmijcie Ducha Świętego.» to słowa Jezusa  

nas jeszcze dzisiaj to zastanawia, porusza.  

«Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone,  

a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 

 
                                                     Kazimierz 
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