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Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.30 – 18.00 
sobota 

8.00 – 9.30 
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 
 

                                              Rok Miłosierdzia 

                                               8.12.2015 – 20.11. 2016 

 

Liturgia Słowa 
Pierwsze czytanie: Dz 15,1-2.22-29 (Dekret Soboru Jerozolimskiego) 

Psalm responsoryjny: Ps 67,2-3.5.8 

Drugie czytanie:  Ap 21,10-14.22-23 (Miasto święte) 

Ewangelia: J 14,23-29 (Duch Święty nauczy was wszystkiego)  
 

 Miesiąc maj 
W kulturę naszego narodu, w jej historię i tradycję tak bardzo „wpisała się” Maryja. Nie mamy się 

czego wstydzić, gdy mówią, że jesteśmy narodem maryjnym. Raczej wstydzić się nam trzeba 

tego, że nie do końca jesteśmy narodem maryjnym. „Czyńcie wszystko, co Syn mój wam powie…” 

Ona mówi do nas już ponad tysiąc lat. A my głusi jesteśmy, ślepi i ciągle chromi, ciągle upadamy. 
Rozpoczynamy miesiąc maj – poświęcony Matce Bożej. Każdego dnia nasze myśli będą biegły 

do Naszej Matki i ku Jasnej Górze. Rozważamy zatroskanie Maryi o nas Naród i o każdego z nas 

z osobna. Historia naszego kraju pełna jest nadzwyczajnych interwencji Częstochowskiej 

Madonny. „Co się stało na Jasnej Górze? Dotąd nie 

jesteśmy w stanie dobrze na to odpowiedzieć. 

Stało się coś więcej niż zamierzaliśmy. Okazało się, 

że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia 

narodu, jest siłą, która chwyta głęboko za serce 

i trzyma naród cały w pokornej a mocnej 

postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego 

hierarchii” (kard. St. Wyszyński). Kościół 

najpiękniejszy miesiąc poświęca Tej, która była 

najpiękniejszym Kwiatem ziemi. Maj, polski maj! Maj boćków rozklekotanych radosnym powrotem 

pod nasze strzechy; maj rozświergotanych skowronków, jaskółek i szpaków; maj rozkwitniętych 

polskich grusz, jabłoni, śliw, czeremch, bzów; maj ukwieconych łąk! Jakby cała ziemia polska 

Pani swojej i Królowej chciała nieść pierwociny swoich najcudowniejszych barw i woni. Biją 

dzwony, a lud gromadzi się tłumnie po świątyniach, by w litanijnych strofach wyśpiewać swoją 

duszę i przed ukochaną Matką wypłakać swoje troski. Ołtarze Maryi zasypane kwieciem coraz to 

nowym, bujniejszym. Jakby panował święty wyścig miłości ziemi i serc polskich. A kiedy buchnie 

pieśń: Pod Twą Obronę... O Pani Nasza, Orędowniczko Nasza, Pośredniczko Nasza, 

Pocieszycielko Nasza — to zda się, że znikają stropy świątyń i płynie pieśń ziemi jak woń kadzidła 

wprost do niebieskiej Matki. I tak jest wszędzie jak Polska długa i szeroka, po katedrach 

i wiejskich kościołach, po przydrożnych kapliczkach.                              /ks. Grzegorz Ostrowski/  
                 

 
Intencja Kół Różańcowych na miesiąc maj:                               

O światło Ducha św. dla młodzieży przystępującej do Bierzmowania 
oraz umocnienie w wierze dla dzieci I-Komunijnych 
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Uroczystość Królowej Polski 
Śluby lwowskie Jana Kazimierza rozpowszechniły tytułowanie 
Maryi Królową Polski. Kult ten znany był jednak wcześniej, od 
objawień o. Mancinellego. Mija właśnie 400 lat od chwili, kiedy 
Matka Boża po raz pierwszy ogłosiła na polskiej ziemi, przy grobie 
św. Stanisława - 8 maja 1610 r. - że jest Królową naszego kraju i 
narodu. W Neapolu na przełomie XVI i XVII w. żył o. Giulio 
Mancinelli, jezuita. Odznaczał się on niezwykłą świętością życia, 
wielką czcią do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, troską o 
dusze w czyśćcu cierpiące oraz nabożeństwem do świętych 
naszych rodaków - Stanisława Kostki i biskupa Stanisława. W 
swoich modlitwach usilnie prosił Niepokalaną, by mu objawiła, jaki 
jeszcze tytuł chciałaby mieć w Litanii 
loretańskiej. 14 sierpnia 1608 r. o. Mancinelli 
po wieczornych modlitwach powrócił do 
swojej celi i zatopił się w medytacji Litanii 
loretańskiej. Przypomniał sobie również, że w 
dniu tym przypada 40. rocznica śmierci jego 
współbrata z nowicjatu - św. Stanisława 
Kostki. Gdy zegar na wieży kościelnej przy 
klasztorze Gesě Nuovo, należącym do 
Towarzystwa Jezusowego, wybił godzinę 
21.00, o. Giulio wyjrzał przez okno w kierunku 
morza i� zobaczył zbliżającą się w wielkim majestacie postać Matki 
Bożej z Dzieciątkiem. U Jej stóp klęczał piękny młodzieniec w 
aureoli i jezuickim habicie - Stanisław Kostka. Na ten widok o. 
Mancinelli zawołał: "Królowo Wniebowzięta, módl się za nami", na 
co Matka Boża odpowiedziała: "Dlaczego nie nazywasz mnie 
Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie 
rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie 
płoną jego synowie". Po tych słowach o. Giulio zakrzyknął: 
"Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polskę!". Wówczas 
Maryja miłosiernie spojrzała na klęczącego przed Nią Stanisława 
Kostkę, potem na o. Mancinellego i powiedziała: "Jemu tę łaskę 
dzisiejszą zawdzięczasz, mój Giulio". Radość niezwykła napełniła 
serce zakonnika po tym widzeniu. Od tej chwili modlił się: "Królowo 
Polski, módl się za nami" i wielokrotnie powtarzał: "Matka Boża 
wielkie rzeczy dla Polaków zamierza". O swoim widzeniu o. 
Mancinelli powiadomił władze zakonne. Pytał też współbraci, gdzie 
jest to królestwo, którego Matka Boża zechciała być Królową. 
Władze kościelne powołały komisję do zbadania objawienia. Po 
roku wydała ona orzeczenie - objawienie jest prawdziwe. 
Wówczas o. Giulio - mimo swoich 72 lat - rozpoczął pieszą 
pielgrzymkę do kraju, o którym mówiła Maryja. 8 maja 1610 r. 
przybył do Krakowa, witany przez króla Zygmunta III Wazę, 
biskupów i przedstawicieli wszystkich stanów. W ich asyście 
przekroczył próg Katedry Wawelskiej, by tam odprawić Mszę 
świętą. Podczas Eucharystii, sprawowanej przy grobie św. 
Stanisława Biskupa, zakonnik miał kolejne objawienie. Maryja 
stanęła przed nim w wielkim majestacie i ponownie powiedziała: 
"Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest 
Mi bardzo drogi, wstawiaj się więc do Mnie za nim, o pomyślność 
tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja ci będę zawsze, tak jak teraz, 
miłosierną". Poprosiła również, aby w Krakowie, na znak, że jest 
Królową, ustanowić widzialny symbol Jej królowania. W 1628 r. - 
w dziesiątą rocznicę śmierci o. Mancinellego, Polacy spełnili tę 
prośbę, montując na wieży Bazyliki Mariackiej królewską koronę. 
W 1666 r. - w dziesiątą rocznicę ślubów Jana Kazimierza - 
założono nową, okazalszą. Z Krakowa o. Giulio Mancinelli udał się 
jeszcze do Lwowa, by potem powrócić do Neapolu, gdzie zmarł 14 
sierpnia 1618 r. Rok wcześniej ponownie objawiła mu się Matka 

Boża, zapowiadając, że zabierze go do siebie. Powszechnie w 
Polsce uważa się, że śluby lwowskie Jana Kazimierza 
zapoczątkowały tytułowanie Matki Bożej Królową Polski. Kult ten 
znany był jednak wcześniej, właśnie od objawień o. Mancinellego, 
a rozszerzył się bardzo po 1656 r. Jesienią 1655 r., gdy cała 
Polska zajęta była przez Szwedów, broniła się tylko Jasna Góra. 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w klasztorze już nie było. Był 
z królem Janem Kazimierzem i garstką rycerstwa w Prudniku na 
Śląsku Opolskim (tam, gdzie 300 lat później był więziony Prymas 
S. Wyszyński). Król napisał stamtąd list do Ojca Świętego z 
błaganiem o pomoc. Wtedy jednak papiestwo również przeżywało 
trudne czasy i papież z żadną pomocą nie mógł pośpieszyć. 
Znając zaś objawienia o. Mancinellego, odpisał Janowi 

Kazimierzowi: "Dlaczego zwracasz się o pomoc 
do mnie, a nie zwracasz się do Tej, która sama 
chciała być Waszą Królową?". Po tym liście król 
zrozumiał, że jedyną osobą, która może mu 
pomóc, jest Maryja, Królowa Polski. Podjął więc 
wewnętrzne postanowienie, że gdy tylko 
jakikolwiek skrawek Polski będzie wolny, on tam 
przybędzie i dokona ślubów z ogłoszeniem 
publicznym, że Matka Boża jest Królową Polski. 
Wkrótce też Opatrzność Boża dała królowi okazję 
spełnienia przyrzeczenia: w marcu 1656 r. 

Szwedzi właściwie bez powodu wycofali się ze Lwowa. Król Jan 
Kazimierz bezzwłocznie udał się do tego miasta w towarzystwie 
dwóch chorągwi husarskich i w Katedrze Lwowskiej, przed 
obrazem Matki Bożej Łaskawej, 1 kwietnia 1656 r. złożył obiecane 
śluby i koronował wizerunek Matki Bożej, ogłaszając Ją Królową 
Polski. Od tej chwili losy wojny się odwróciły - Szwedzi zaczęli 
ponosić klęski. Resztę znamy, chociaż może nie o wszystkim 
pamiętamy lub nie wszystkie fakty kojarzymy, bo przecież 227 lat 
później w małej warmińskiej wsi - Gietrzwałdzie, dwóm 
dziewczynkom, które zdały egzamin dopuszczający je do 
Pierwszej Komunii świętej, objawiła się Matka Boża, i to aż 160 
razy. Siedziała na tronie, w koronie na głowie i z berłem w dłoni. 
Powiedziała, że jest Królową Polski. Nie znam żadnego innego 
narodu lub państwa, któremu Matka Boża objawiłaby się jako 
Królowa, mimo że są takie państwa i narody, które same wybrały 
ją na Królową, np. Portugalia. Z tymi objawieniami wiąże się 
jeszcze jedno znaczące wydarzenie. Otóż Prusy w drugiej połowie 
XIX w. postanowiły przeznaczyć duże środki na walkę z Kościołem 
katolickim i germanizację polskich ziem, które dostały się im po 
rozbiorach. Jednak dzięki objawieniom w Gietrzwałdzie 
przedsięwzięcia te zakończyły się fiaskiem. Przyznał to nawet sam 
minister policji, który - zapewne celem usprawiedliwienia się - 
skierował do Żelaznego Kanclerza sprawozdanie ze 
stwierdzeniem, że niepowodzenie kulturkampfu było wynikiem 
objawień w Gietrzwałdzie, gdzie Matka Boża mówiła po polsku, co 
pobudziło bardzo żywioł polski. Na sprawozdaniu tym Otto von 
Bismarck odnotował: "Widzimy, że te objawienia są zjawiskiem 
nadprzyrodzonym, z którym walczyć nie możemy, jedynie co 
możemy, to wszystko przemilczeć". To milczenie objęło oba 
objawienia. W obu bowiem Matka Boża przedstawiła się jako 
Królowa Polski. Do tej pory są one bardzo słabo znane przez 
Polaków. Zmowa milczenia to jakby realizacja zalecenia 
Bismarcka... My jednak pamiętajmy oraz uwielbiajmy naszą 
Wniebowziętą Królową Polski. Zwracajmy się do Niej tym tytułem 
jak najczęściej. Uczcijmy też należycie 400-lecie objawień Matki 
Bożej, która przy grobie św. Stanisława pierwszy raz na ziemi 
polskiej ogłosiła, że jest Królową Polski. Pamiętajmy o tym! Jest 
jeszcze jeden aspekt tych objawień, i nie tylko tych. Objawienia w 



Neapolu, Gietrzwałdzie, objawienia pilotowi Władysławowi 
Polesińskiemu - prekursorowi Apelu Jasnogórskiego, a także 12-
letniej Władzi Papis (pierwsze - 3 maja 1943 r. na Siekierkach) 
rozpoczynały się o godz. 21.00. W związku z tym należy rozumieć, 
że z woli Matki Bożej jest to wyjątkowa godzina dla Polaków, w 
której powinniśmy się wszyscy modlić. Łączmy się więc codziennie 
o tej porze duchowo z Jasną Górą i Gietrzwałdem, z modlitwą 
apelową w sercu i na ustach.                     / Stanisław Krzemiński/ 
____________________________________________________ 
 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10.00 

Nabożeństwo Eucharystyczne z procesją a po Mszy św. o 

12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic 

różańcowych. Taca inwestycyjna przeznaczona będzie 

ponownie na pokrycie zadłużenia za nowe ogrodzenie 

cmentarza. Uroczystość odpustowa w kaplicy pw. św. 
Józefa Robotnika w Czachówku. Msza św. odpustowa 

odprawiona będzie o godz. 8.30. Po niej procesja. 

Zapraszamy do licznego udziału w tej uroczystości. Taca 

w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na 

Warszawskie Seminarium Duchowne. 

2. Dziękujemy nowożeńcom Ewie i Łukaszowi za 
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na 

dzisiejszą niedzielę.  

3. Rozpoczynamy miesiąc maj. Zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa majowe odprawiane w dni powszednie w 

Sobikowie codziennie o godz. 17.30. W niedzielę po 

Mszy św. o godz. 10.00. W kaplicy w Czachówku 
nabożeństwo o godz. 19.00. 

4. We wtorek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski. Porządek Mszy św. jak w niedzielę. 

Nabożeństwo Majowe odprawimy po Mszy św. o godz. 

10.00. Dodatkowo o godz. 17.00 odprawiona będzie Msza 

św. w Buczynowie przy figurze MB Królowej Polski. 

5. W środę wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków. 

O godz. 18.00 odprawimy w intencji druhów OSP naszej 

gminy Mszę św. Zapraszamy. 

6. W czwartek 5 maja o godz 19:00 rozpoczną się 3 

dniowe rekolekcje dla Kandydatów przed  
Bierzmowaniem. W tym roku rekolekcje poprowadzi ks. 

Piotr Kłaput, wikariusz z parafii Św. Trójcy w Chynowie. 

Po naukach rekolekcyjnych odbędą się również próby 

przed Bierzmowaniem.  

7. 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 majowym. 

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 w intencji Radia Maryja i 

TV TRWAM oraz za ks. Opiekuna. Po Mszy Św. 

odbedzie się spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. 
Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach. 

8. W sobotę 7 maja od godz. 9.00 prosimy młodzież 

przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania i jej 

rodziców o posprzątanie kościoła i uporządkowanie 

terenu wokół niego. Bardzo prosimy, aby kandydaci do 

Bierzmowania wpłacili do Animatorów składkę.  

9. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Tego dnia odprawimy dodatkową Mszę św. o 

godz. 18.00.  Przewodniczyć jej będzie JE Ks. Bp Piotr 
Jarecki. Podczas tej Mszy św. grupa młodzieży przyjmie 

Sakrament Bierzmowania. 

10. W tym roku Nabożeństwo 40-togodzinne ze względu 

na kalendarz liturgiczny odprawimy przed Odpustem 

Podwyższenia Krzyża Świętego 12-13 września.  

11. W piątek 6 maja rozpoczynamy Nowennę do Ducha 
św. przed Niedzielą Zesłania Ducha św. Zachęcamy do 

odprawiania jej prywatnie lub wspólnie w kościele po 

Nabożeństwie majowym. 

12. W poniedziałek 9 maja obchodzić będziemy 
Uroczystość św. Stanisława, Odpust Parafialny 

przeniesiony liturgicznie z niedzieli 8 maja. Msze św. 

odprawimy o godz. 10.00 i 18.00 z procesją. Zapraszamy 

do licznego udziału w tych uroczystościach. 

13. W czwartek 12 maja o godz. 18:40 zapraszamy 

członków Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej oraz 
osoby zainteresowane na spotkanie organizacyjne przed 

III Festynem parafialnym. 

14. Prosimy przedstawicieli Kół Różańcowych, rodziców 

Ministrantów, Animatorów Kand. do Bierzmowania, 

Koło Przyjaciół Radia Maryja, PZC oraz Parafialny 

Zespół ŚDM o wpisanie dyżurnych osób do feretronów na 
procesje Eucharystyczne. Lista wyłożona jest w zakrystii. 

Gdyby znalazłyby się chętne osoby do chorągwi to 

moglibyśmy założyć nową grupę parafialną tzw. Asystę 

Procesyjną. Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w 

Asystę również zapraszamy do zakrystii.   

15. W związku z 1050 rocznicą Chrztu Polski ogłaszamy 
konkurs rysunkowy i literacki  pt. „ Chrzest 966 – 

Narodziny mojej Ojczyzny”. Prace prosimy składać do 

końca maja u pań katechetek, ks. Mariusza albo p. 

Bogumiły Dusza. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 

podczas III Parafialnego Festynu Rodzinnego. 

16. 19 czerwca odbędzie się III Parafialny Festyn 
Rodzinny. Już dziś prosimy o składanie fantów na loterię. 

17. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: 

- Kamil Edward Fabisiak, kawaler z Sobikowa w par. 

tutejszej i Agata Aleksandra Strzyżewska, panna z 

Czerska. Zapowiedź druga. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

18. W sobotę 14 maja planujemy pielgrzymkę Kółek 

Różańcowych i Koła Przyjaciół Radia Maryja do Loretto 

nad Bugiem. Koszt 20 zł od osoby. Zainteresowanych 

prosimy o kontakt z ks. Mariuszem. 

19. Parafia nasza organizuję w dniach 1-10.08. 2016 r. 
Kolonie dla dzieci i młodzieży  w Rowach nad morzem. 

Koszt 850 zł od osoby. Ilość miejsc jest ograniczona. 

Zapisy na kolonie wraz z zaliczka 300 zł zaczniemy 

przyjmować od przyszłej niedzieli. Wszelkie informacje i 

zapisy u ks. Mariusza. 

20. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 
są do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela” również z 

poprzedniego tygodnia. W zakrystii do odbioru jest 

miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 



Intencje Mszalne 01 V – 08 V 2016  
Niedziela 01.05. VI Niedziela Wielkanocna 
8.30(Czachówek) Intencja Kółek Rózańcowych 
8.30(Czachówek) + Anny Karaluch 
10.00 + Zygmunta, Stanisławy (im.), zm. z rodz. Głowackich i 
Jaroszów oraz o zdrowie dla Stefana w 70 rocz. ur. 
Nabożeństwo majowe  
12.00 + Zygmunta Kłosa, zm. z rodz. Kłosów i Tokajów 
CHRZEST: Zofia – Alicja Konopa, Tymon Bednarski, Julia 
Żukowska   
13.15   + Stefana Odolińskiego w 37 rocz. śm. , zm. z rodz. 
Odolińskich i Kmieciaków 
Poniedziałek 02.05. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Intencja wolna 
Wtorek 03.05. Uroczystość Królowej Polski 
8.30(Czachówek) + Janiny, Tadeusza Kupisów 
10.00 + Zbigniewa Wlazła w 17 rocz. śmierci 
Nabożeństwo majowe  
12.00 + Andrzeja w 38 rocz. śm., Władysławy Piotrowskich, 
dziadków Piotrowskich i Kędzierskich 
17.00 Msza Św. polowa w Buczynowie 
Środa 04.05. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
W int. OSP z terenu Gminy Góra Kalwaria 
Czwartek 05.05. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 Intencja wolna 
19.00 Nabożeństwo Słowa na rozpoczęcie Rekolekcji przed 
Bierzmowaniem 
Piątek 06.05. I Piątek miesiąca 
17.00  + Jadwigi Augustyniak w 30 dni po śmierci 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 + Marianny, Bogusława, Radosława, Wacława 
Buraczyńskich, Bolesławy, Stanisława, Jana Kabalów 
19.00 Nabożeństwo Pokutne dla Kand. do Bierzmowania z 
nauką rekolekcyjną 
19.00(Czachówek) Intencja wolna 
Sobota, 07.05.  
7.10 Godzinki 
7.30 W int. Radia Maryja i TV TRWAM 
15.30 + Ryszarda Oneksiaka w 30 dni po śmierci 
16.00 + Stanisławy Królak (im.) 
16.30 + Stanisława Stańczyka (im.) 
17.00 +Stanisława, Stanisławy Pawlaków, Sylwii Nawrockiej, 
zm. z rodz. Pawlaków, Chojnackich, Bączków 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 + Władysława Masnego w 5 rocz. śmierci 
19.00 Msza Św. na zakończenie Rekolekcji przed 
Bierzmowaniem 
Niedziela 08.05. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
8.30(Czachówek) O Boże Błogosławieństwo dla rodziny 
Staszkiewiczów 
8.30(Czachówek) + Marianny Winiarek 
10.00 + Franciszka, Marianny, Marii, Piotra Sobczaków, 
Władysława Tokaja 

 
 

Refleksja na  

VI Niedzielę Wielkanocną 

„Jak trwoga… to Bóg przychodzi” 
 

Nie ma już powodów do lęku, takiego 

destrukcyjnego, który utrudnia życie, a 

nie tylko ostrzega przed realnym 
niebezpieczeństwem. Jezus daje nam 

pokój, który opiera się na Miłości Boga 

do nas. To nie jest "spokój", albo 

chwilowe "zawieszenie broni". To jest 

pokój wieczny, bo oparty na wiecznej Miłości Boga. Mówi 

się, że "jak trwoga, to do Boga". A może jest raczej tak, że 

"jak trwoga", to Bóg przychodzi sam. Bóg bardzo chce 

"przebywać" w nas. By jednak mogło tak być, potrzebna 
jest nasza zgoda, która wyraża się przyjęciem Jego nauki. 

Boga bowiem przyjmujemy faktycznie dopiero wtedy, gdy 

przyjmujemy jednocześnie Jego Obecność, Jego Miłość i 

Jego Mądrość.                          /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

 
10.00 + Zofii, Stanisława Choińskich, Zofii, Zygmunta, Stefana, 
Marcjanny, Michała Górków  
Nabożeństwo majowe  
12.00 + Dziadków Chajęckich 
12.00 + Stanisława Karaśkiewicza i zm. z rodz. Karaśkiewiczów 
13.15  + Stefanii, Stanisława Grabarczyków 
13.15 + Marianny, Michała, Antoniego Owczarków, zm. z rodz. 
Borowskich i Owczarków 
18.00 Msza Święta z Sakramentem Bierzmowania 
18.00 + Stanisławy Karbowiak (im.) 
                                                             Intencje spisano 24.04.16                                     



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jezus  nas bardzo kocha i potrzebuje 

Ale też mówi «Jeśli Mnie kto miłuje, 

będzie zachowywał moją naukę, 
a czy ty zachowujesz , może masz lukę? 

«…nauka, którą słyszycie, nie jest moja, 

ale Tego, który Mnie posłał, Ojca» 
a jaka odpowiedź twoja? 

Kazimierz 



 
Tweet od Papieża 

 

Drodzy młodzi, stawajcie się dzięki 
łasce Bożej autentycznymi  
i odważnymi chrześcijanami, świadkami 

miłości i pokoju.             /Franciszek/  
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