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VIII Niedziela Wielkanocna

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 2,1–11 (Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym)
Psalm responsoryjny: Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34
Drugie czytanie: 1 Kor 12,3b–7.12–13 (Duch Święty źródłem jedności)
Ewangelia: J 20,19–23 (Jezus daje Ducha Świętego)

Zesłanie Ducha Świętego

Ze wszystkich świąt kościelnych najuroczyściej obchodzona była w Polsce Wielkanoc,
potem Boże Narodzenie, a trzecie miejsce wśród uroczystości dorocznych zajmowało
Zesłanie Ducha Świętego czyli Zielone Świątki, do których przyłączono szczątki różnych
lechickich zwyczajów i obrzędów wiosennych, jak np. obchodzenie granic "z królową" na
Kujawach, wybierania "króla pasterzy", a na Podlasiu "wołowe wesele" . Dzieje Apostolskie
podają, że: "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem
na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego
wiatru, i napełnił cały
dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też języki
jakby z ognia, które się
rozdzieliły, i na każdym z
nich spoczął jeden. I
wszyscy
zostali
napełnieni
Duchem
Świętym, i zaczęli mówić
obcymi językami, tak jak im
Duch pozwalał mówić"
(Dz 2, 1-4) . Wiatr i ogień to
symbol działania Trzeciej
Osoby Bożej. Nad głowami
Apostołów ukazały się
języki ognia, który oświeca i
rozgrzewa.
Tak
oświecające działanie ma
łaska Ducha Świętego, dawcy bezcennych darów. Dzięki tym darom kształtujemy siebie na
obraz i podobieństwo Boga. Wszystkie te skarby może otrzymać każdy z nas, jeżeli w
swym sercu stworzy odpowiednią atmosferę i otworzy się na działanie Ducha Świętego.
Data Zielonych Świątek zależy od Wielkanocy. Już od II wieku obchodziło się je w 49. dniu
po Zmartwychwstaniu (gdy wliczymy Wielkanoc będzie to dzień 50. - stąd pochodzi nazwa
Pięćdziesiątnicy) - a więc dzień między 10 maja a 14 czerwca. Zesłanie Ducha Świętego
to niewątpliwie prawdziwe zielone święta, ciepłe i pełne kwiatów. Kiedyś cała Polska tonęła
w zieleni. Młodymi brzózkami, które niedawno wypuściły pierwsze listki strojono wnętrza i
strzechy domów. A w chatach, we wszystkich zakątkach pełno było tataraku - w kątach i
za obrazami. Jego zapach rozchodził się po wszystkich izbach. Wierzono, że tatarak ma
magiczną moc odganianie wszelkiego zła. Zielone Świątki obchodzono również uroczyście
i w miastach, gdzie swe mieszkania mieszczanie maili wszelką zielenią, zrywaną w lesie
lub nad brzegami rzek. Na Podlasiu w drugi Dzień Zielonych Świątek wiejscy pasterze
chodzili po wsi z wołem zrobionym ze słomy obchodząc wszystkie chaty i zbierali datki,
których nie szczędziły im gospodynie. Wracając ze śpiewem z pastwiska, gdy wpędzali
bydło do zagród właścicieli, otrzymali datki jako wykup za woły. Niedziela Zesłania Ducha
Świętego to koniec okresu wielkanocnego w całym roku liturgicznym.
/Dariusz Druchowicki/

Parafia Rzymskokatolicka
św. Stanisława BM
Sobików 15
05-530 Góra Kalwaria
tel. + 48 22 726 83 27
+48 884 062 057
parafia.sobikow @gmail.com
www.sobikow.parafia. info.pl
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

Rocznica I Komuni Świętej.
Rok temu: „W słoneczne południe 18 maja o godz. 12.00 setki
osób zgromadziły się przed
sobikowską świątynią. Do
zebranych wyszedł ksiądz
proboszcz; powitał przybyłych,
a
szczególnie
48
drugoklasistów
ze
szkół
podstawowych w Czachówku,
Czaplinku i Dobieszu, ich
rodziców,
chrzestnych,
dziadków oraz wszystkich zebranych. Jedna z dziewczynek
pierwszokomunijnych poprosiła rodziców o okolicznościowe
błogosławieństwo, Gdy wszyscy (no prawie wszyscy) znaleźli się
w kościele ksiądz proboszcz rozpoczął sprawowanie tej
wyjątkowej dla wielu Mszy Św. ...Do każdego (dziecka)
podchodził ksiądz proboszcz ze słowami „Ciało Chrystusa”, a gdy
usłyszał „Amen” wyjmował z kielicha ową śnieżnobiałą hostię i
wkładał ja do ust dziecka. Ten moment, gdy dzieci
po raz pierwszy w swym życiu przyjęły do serca
swego tyle miesięcy oczekiwanego Pana Jezusa
budził bardzo silne emocje, wzruszenie i...
Przedstawiciele rodziców podziękowali księdzu
proboszczowi za udzielony ich dzieciom
Sakrament.
Ksiądz
udzielił
wszystkim
zgromadzonym Błogosławieństwa Bożego i ogłosił,
że „Ofiara została spełniona”. Jeszcze tylko
pamiątkowe zdjęcia; grupowe, z rodzicami, z księdzem,
dziadkami, chrzestnymi i pewno inne.I do domu… ale już nie
same… już z Nim! Po raz pierwszy.” (cytaty z : Wieści parafialne
Nr 2 z 26.05.2014 r.) W tym roku już przed południem, mimo
mocno zachmurzonego nieba, przed drzwiami sobikowskiej
świątyni zgromadziła się grupa ubranych na biało dzieci. Otaczał
je „wianek” licznie przybyłych rodziców, rodzeństwa,
chrzestnych, dziadków, cioć, wujków i znajomych. Wszystkich
łączyła atmosfera oczekiwania na co ważnego. W samo południe
w drzwiach pojawił się Krzyż Święty. Ksiądz prałat Włodzimierz
Czerwiński poświęcił wszystkich zgromadzonych, nie żałując
wody święconej. Przedstawiciel dzieci, przejęty swoja rolą,
poprosił o odprawienie Mszy
Świętej w intencji dzieci
rocznicowych. Przy dźwiękach
pieśni „Oto jest dzień, który
dał nam Pan! Weselmy się i
radujmy się w nim! Alleluja.”
wszyscy weszli do kościoła.
Rozpoczęła się Msza Św.
Nasz
chór
Genesis
brawurowo, wręcz „jazzowo”,
wykonał „hymn aniołów” Gloria in excelsis Deo (Chwała na
wysokości Bogu). Ta pieśń w naszym Kościele jest śpiewana już
ponad 1700 lat! Dzieci rozpoczęły Liturgię słowa : chłopiec i
dziewczynka z dobrą dykcją i przejęciem odczytały pierwsze i
drugie czytanie, inny chłopiec pięknie odśpiewał psalm
responsoryjny. Po odczytaniu tekstu Ewangelii ksiądz proboszcz
wygłosił okolicznościową homilię. Nawiązując do święta
Wniebowstąpienia Pańskiego przypomniał wydarzenia, jakie
miały miejsce 40 dni po najważniejszym wydarzeniu w historii
świata – Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Tego który
pierwszy zmartwychwstał, który pierwszy na oczach wielu
przeszedł z ciałem i duszą do innego świata. Ten fakt dowodzi

istnienie dwóch Rzeczywistości: świata ciała i świata duszy.
Dowodzi prawdziwości nauk chrystusowych m. in. o innym
świecie, o „domu Ojca, w którym jest miejsc wiele”. Dowodzi
zatem realności zbawienia każdego z nas, zbawienia
(pamiętajmy!) zależnego również od nas. Następnie, zwracając
się do „jubilatów”, przypomniał wielkie znaczenie sakramentu
Komunii Św. w życiu każdego chrześcijanina. Mówił o
niewidzialnych zmianach w duszy każdego dziecka, które
dopiero od roku mogło korzystać z dobrodziejstwa tego
Sakramentu. Podkreślał, aby pamiętać jak wielką i dobroczynną
rolę w życiu chrześcijanina odgrywa Najświętszy Sakrament.
Prosił rodziców i chrzestnych o wsparcie duchowe i dobry
przykład dla tych dzieci. Bo taki nadal ich obowiązek. W Modlitwie
wiernych siedmioro dzieci wezwało zgromadzonych o modlitwę
w intencji m .in.: Ojca Świętego, księży z naszej parafii, rodziców,
rodziców chrzestnych, dziadków, krewnych oraz wszystkich
uczestników Mszy Świętej. Podczas Wyznania Wiary uformowała
się procesja darów ofiarnych. Rozpoczynając Liturgię
Eucharystyczną dzieci przyniosły procesjonalnie do ołtarza m.in.
kwiaty i owoce, które stanęły przed prawie metrowym
kielichem z hostią (opatrzoną złotymi literami IHS),
opartym o ołtarz, jako symbol dzisiejszego święta.
Odebrane przez księdza dziekana z rąk dzieci kolejne
dary : świeca, chleb, woda, wino trafiły na ołtarz ofiarny,
stając się ważnymi „uczestnikami” Najświętszej Ofiary.
Tuż przed udzieleniem dzieciom sakramentu Komunii
Świętej dwaj tatusiowie sprawnie przestawili przed ołtarz
dwa odświętnie udekorowane klęczniki. Dzieci parami
podchodziły pod ołtarz, klękały na klęczniki, podnosiły główki,
przymykały oczy, otwierały usta i z przejęciem oraz z
nabożnością wymalowaną na ich twarzach przyjmowały Ciało
Chrystusa z rąk księdza prałata. Następnie dwójka dzieci
odmówiła modlitwę, w której podziękowały Panu Jezusowi za
otrzymany Sakrament, po czym inne dzieci podziękowały
wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
przygotowania i przebiegu ich święta. Trójka dzieci wręczyła
oryginalne kształtem wiązanki kwiatów. Na zakończenie ksiądz
prałat skierował życzenia dla dzieci i podziękowania dla osób
zaangażowanych w przygotowanie i przebieg uroczystości.
Wszystkim zebranym udzielił błogosławieństwa. „Rocznicowe
dzieci” udały się do swych domów.. ale znów nie same.. znów z
Nim! Już nie po raz pierwszy ale i nie ostatni. Oby jak najczęściej.
/ Zbigniew Adamczyk/

o. Sylwestrowi Kopytowi,
paulinowi
z okazji 25 rocznicy
święceń kapłańkich.
Życzymy Błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej
Jasnogórskiej
/Duszpasterze i parafianie/

Ogłoszenia duszpasterskie
1.

Dziś Niedziela Zesłania Ducha św. Kończy
się okres Komunii Wielkanocnej. Zgodnie z
Przykazaniami Kościelnymi każdy katolik
zobowiązany jest w tym czasie do przyjęcia
Komunii św. O godz. 12.00 odbędzie się
uroczystość jubileuszu 25-lecia kapłaństwa O.
Sylwestra Kopyta, paulina. Serdecznie na nią
zapraszamy. To również czwarta niedziela
miesiąca. Po Mszach św. nasz parafialny Caritas
zbiera dobrowolne ofiary do puszek dla swoich
podopiecznych.
2. Z racji Uroczystości Zesłania Ducha Św. w
dniu wczorajszym odbyło się czuwanie
modlitewne.
Dziękujemy
Parafialnemu
Zespołowi ŚDM, Zespołowi Genesis oraz
Parafialnemu
Zespołowi
Caritas
za
zorganizowanie
i
poprowadzenie
tego
modlitewnego spotkania.
3. Dziękujemy nowożeńcom Monice i Piotrowi
oraz Mateuszowi i Monice za posprzątanie
kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą
niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o to
również nowożeńców.
4. 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. W piątek 29 maja
rozpoczniemy nowennę dziękczynną przed VIII
Dniem Dziękczynienia za dar nawiedzenia
Archidiecezji Warszawskiej przez Matkę Bożą
w Ikonie Jasnogórskiej.

5.

W środę 27 maja o godz. 19.00 zapraszamy
przedstawicieli grup przygotowujących ołtarze
na Boże Ciało oraz członków Rady
Duszpasterskiej na spotkanie organizacyjne.
6. Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego przekazał na nasze konto
dotację związaną z wydaniem publikacji „Bliscy
znani i nieznani, warci naszej pamięci”. Pokryła
ona ok. 80% kosztów jej powstania. Dług parafii
zmniejszył się o kolejne 21000,- zł.

7. W sobotę 30 maja od godz. 9.00
odbędzie się egzamin dla Kandydatów do
Bierzmowania, którzy w czerwcu przyjmą
Sakrament Dojrzałości chrześcijańskiej.

Do 5 czerwca prosimy Kandydatów o
wpłacenie do Animatorów uzgodnionej
składki. Również w sobotę 30 maja o 11.00
w Sobikowie zbiórka ministrantów w
związku z Bożym Ciałem.
8.
Do
Sakramentu
Małżeństwa
przygotowują się:
- Paweł Fabisiak, kawaler z Sobikowa w
par. tutejszej i Katarzyna Fabisiak, panna z
par. w Baniosze. Zapowiedź pierwsza.
- Łukasz Tywonek, kawaler z Czaplinka w
par. tutejszej i Monika Tyborowska, panna
z par. w Czersku. Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych
polecamy
modlitwie
wiernych.
9. Panu Burmistrzowi Dariuszowi
Zielińskiemu dziękujemy za osobiste
zaangażowanie w ustawienie znaku
informacyjnego o naszej dzwonnicy w
Dębówce przy DK 50. W tym tygodniu
odbyła się kontrola Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków tejże dzwonnicy.
Wnioski pokontrolne zostaną przekazane
nam w późniejszym terminie.
10. Nasza parafia organizuje w dniach od 1
do 10 sierpnia 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 24.05.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Leokadii Chmielewskiej w 19 rocz. śmierci, Henryka i
Zdzisława Chmielewskich
Nabożeństwo majowe
10.00 + Aleksandry i Jana Pawlaków, Władysławy i
Władysława Pietrzaków oraz za zm. z rodz. Pawlaków i
Pietrzaków
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
Poniedziałek 25.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Stanisławy Michalskiej (im.), Antoniego Michalskiego,
Antoniego Tywonka, Jana Książka, Stanisława Ogonka
Wtorek 26.05.
17.00 + Anny Ingret
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Antoniego Bąka w 1 rocz. śmierci, Wacława i
Stanisławy Bąk, Janiny Milewskiej, Stanisława Zająca,
Ludwiki, Stanisława i Wiesława Chażyńskich, Anny Ogrodnik
Środa 27.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Czwartek 28.05.
17.00 + Jana Kłodzińskiego w 30 dni po śmierci
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Czesława Adamka w 1 rocz. śmierci
Piątek 29.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Mieczysława w 10 rocz. śmierci i Stefanii Kamińskich
Sobota 30.05.
16.30 Ślub: Małgorzata Fabisiak – Paweł Prasuła
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Zofii, Stanisława, Franciszki, Kacpra Pierścińskich,
Stefana Machulskiego
Niedziela 31..05
8.30 (Czachówek)
10.00 + Danuty Należytej w 10 rocz. śm., dziadków Petryków
i Owsińskich
10.00 O opiekę i Boże bł. w 10 rocz. ur. Igora i przyjęcie
Darów Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania dla
Dawida
Nabożeństwo majowe
12.00 + Zbigniewa, Heleny, Władysława Czupryńskich, Jana
Nalezytego, Bronisławy Krawczyk
Intencje spisano 22.05.15

Refleksja na
Zielone Świątki
„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

obfitości.

/Mieczysław Łusiak SJ/

12.00 + Grzegorz Choińskiego w 4 rocz. śm., zm. z rodz.
Choińskich
13.15 + Mariana Maciaka
13.15 + Zofii Szturemskiej


Weekly tweet - wpis tygodnia
I posłał Jezus na cały świat uczniów swoich,
by dotarli do wątpliwości i moich, i twoich,
a gdy rozum nie pojmuje,
wiara wystarczyć musi
więc nie zostańmy na apel Boga głusi,
bo « Kto uwierzy …, będzie zbawiony;
a kto nie uwierzy, będzie potępiony».
Kazimierz
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