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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11 (Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym)
Psalm responsoryjny: Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30)
Drugie czytanie: Rz 8, 8-17 (Wszyscy ci, których prowadzi Duch…)
Ewangelia: J 14, 15-16. 23b-26 (Duch Święty was wszystkiego nauczy)

Przybądź Duchu Święty
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nosi u nas popularną nazwę "Zielonych Świątek",
dlatego zapewne, że obchodzimy je w najpiękniejszej porze roku, gdy przyroda cała w
pełnym jest rozkwicie. Wszystkie obrzędy ludowe z nimi związane noszą piętno radości i
wesela. Kościoły, domy, obejścia przybrane są "majem", - najczęściej młodymi brzózkami;
posadzkę kościelną, podłogę chat i wiejskie podwórka potrząsają wonnym tatarakiem;
wszędzie
rozlewa
się
rzeźwa
woń
świeżej
majowej
zieleni.
W języku liturgicznym święto Ducha Świętego nazywa się "Pięćdziesiątnicą" - z greckiego
Pentecostes, tj. pięćdziesiątka, - bo obchodzi się 50-go dnia po Zmartwychwstaniu
Pańskim. "Spełniły się dni
Pięćdziesiątnicy" jak pisze św. Łukasz w
"Dziejach
Apostolskich" (II,1). Duch
Święty zstąpił na
zgromadzonych
w
Wieczerniku
Apostołów,
odprawiających
pierwszą w Kościele
nowennę
pod
przewodnictwem
Matki
Jezusowej. Była to
niedziela, dzień święty
Nowego
Zakonu,
dzień Pański - Dies
Dominica. Nie na
darmo więc nazywamy ten
dzień
dniem
narodzin
Kościoła.
Niebawem
z
zadziwiającą szybkością owa wspólnota się rozwinie i nie minie pół wieku, a cały świat
ówczesny będzie przesiąknięty tym zaczynem nowym: uczone Ateny i światowładny Rzym
schylą dumne głowy przed Galilejczykiem; rozkoszne wybrzeża Jonii zaroją się od gmin
chrześcijańskich, a na wyspach błękitnego Archipelagu, w tajemniczym Egipcie i na
gruzach Kartaginy, w dalekiej Galii i w Iberii, aż hen po słupy Herkulesa, rozbrzmiewać
będzie Imię Jezusa; zadrży Neron w złotym domu swoim na Palatynie przed wyznawcami
"niejakiego Chrestosa", który za panowania poprzednika jego Tyberiusza cesarza, przez
wielkorządcę Judei Poncjusza Piłata na śmierć krzyżową skazany został, i zarządził
pierwsze krwawe prześladowanie; lać się będzie potokami krew męczeńska przez trzy
wieki, ale "sanguis martyrum semen Christianorum", jak mówi Tertulian; męki
najwyszukańsze i śmierć okrutna nie odstraszą bohaterów wiary, aż zajaśnieje zwycięski
Krzyż na labarum Konstantyna, i nawrócona Europa zaśpiewa triumfalną pieśń: "Christus
vincit, Christus regnat, Christus imperat."
/s. Maria Renata/

Proboszcz: ks. prałat
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

Wspomnienia z wyjazdu w
Karkonosze. /cz. II/
Drugi dzień - niedzielę rozpoczynamy śniadaniem o godz. 7.00. Za
godzinę wyjeżdżamy w stronę Bierutowic. Atrakcją tego dnia to
drewniany ewangelicki kościół parafialny w Karpaczu, kościół
górski Naszego Zbawiciela czyli Świątynia Wang. Ponieważ
kościół położony w Karkonoszach jest na wys. 885 m n.p.m.
parkujemy autokar poniżej i resztę trasy szlakiem niebieskim
pokonujemy pieszo. Szlak miejscami pnie się stromo górę i co
niektórzy rezygnują z podejścia. Zdecydowana większość
dochodzi do celu podróży. Kościół przeniesiony w 1842 z
miejscowości Vang w leżącej nad jeziorem Vangsmjøsa w
południowej Norwegii. Kościół zbudowany z bali sosnowych na
przełomie XII i XIII w. jako jeden z tysiąca norweskich kościołów
klepkowych (słupowych) – stavkirke. Uważany jest za najstarszy
drewniany kościół w Polsce. W 1841 rozebraną świątynię
przewieziono najpierw do Szczecina, później Berlina, by w roku
1842 zestawić ją w Karpaczu. Konstrukcja kościoła wykonana jest
bez użycia gwoździ, wyłącznie przy pomocy drewnianych złączy
ciesielskich. Od tamtego czasu bryła kościoła uległa znacznej
rozbudowie. Dobudowano wysoką kamienną dzwonnicę, która
chroni drewnianą świątynię przed wiatrem znad Śnieżki. Na
cmentarzu przy świątyni Wang został pochowany plakacista
Henryk Tomaszewski i poeta Tadeusz Różewicz. Zejście zajmuje
już znacznie mniej czasu. Wyruszamy w stronę Szklarskiej Poręby
i dalej do położonego od niej ok. 14 km Harrachova w Czechach.
Po drodze zwiedzamy podchodząc pieszo do Wodospadu
Szklarskiego. Jest on bardzo malowniczo położony na terenie
Enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. Obejmuje
przepiękny przełomowy odcinek potoku Szklarka tworząc tzw.
Wąwóz Szklarki. W środkowej części, na skalnym progu na
wysokości 520 m n.p.m. znajduje się właśnie ów Wodospad
Szklarki, spadający w dół kaskadą zwężającą się u dołu i
skręcającą spiralnie. Strumień wody wodospadu ma wysokość
13,3 m. Ruszamy w kierunku Piechowic i Szklarskiej Poręby. W
oddali widać po lewej stronie w otulinie Karkonoskiego Parku
Narodowego Zamek Chojnik. Nazwa oznacza zamek położony
na górze porośniętej choiną czyli iglastymi drzewami z rodziny
sosnowatych Góra wznosi się na wysokość 627 metrów n.p.m., a
od jej południowo-wschodniej strony znajduje się 150-metrowe
urwisko opadające do tzw. Piekielnej Doliny. Polana Jakuszycka
gdzie corocznie w zimie odbywa się Bieg Piastów. Wymieniamy
polskie złote na korony czeskie. Za 100 PLN otrzymujemy 603
CZK. Przekraczamy granicę państwa z Republiką Czeską.
Harrachov to miasteczko Na zboczu Čertovej hory (Czarcia
Góra). Znajduje się tu kompleks skoczni narciarskich Čertak o
punktach konstrukcyjnych K-120 i K-90 oraz mamucia K-185. W
centrum Harrachova istnieje wiele sklepów z pamiątkami, z
kryształami z lokalnej Huty Szkła, restauracji, pizzerii, sklepów
spożywczych Z uwagi na napięty program, w Harrachovie mamy
do dyspozycji tylko dwie godziny. Większość uczestników wybrała
się kolejką linową „Delta” na mamucią skocznię znaną z Pucharu
Świata i skoków Adama Małysza i Kamila Stocha. Część osób
smakowała w tym czasie czeskich knedliczków, pstrąga, lodów
oraz czeskiego piwa Budveiser Budvar z tradycjami od 120 lat, a
kilka osób wybrała się na rząd kaskad na potoku Mumlava i
podziwiała Mumlowsky wodospad. Kolejnym miejscem naszego
pielgrzymowania to Wojcieszyce. Jedziemy w kierunku Jeleniej
Góry gdzie umówieni jesteśmy z przewodniczką p. Elą. Z uwagi na
opóźnienie i czekającego na nas ks. mgr Tomasza Barana
proboszcza parafii św. Barbary, a naszego znajomego z

głoszonych rekolekcji adwentowych w grudniu 2015 r. w
Sobikowie, zmieniamy kolejność i jedziemy do Wojcieszyc. Tu
serdeczne powitanie, Msza św. sprawowana przez ks. Mariusza i
Litania loretańska. Ciekawostką było wygłoszenie Słowa Bożego
z ambony zawieszonej na ścianie kościoła przez ks. Tomasza.
Ksiądz proboszcz opowiada nam historię kościoła i parafii oraz
zaprasza do remontowanej plebanii z nowym świeżo
pomalowanym już wiśniowym dachem. Mimo przygotowanych
akcesoriów do grilla i czekającego na rozpalenie ogniska drewna,
musimy podziękować za gościnę. Pani przewodniczka, która
przyjechała do nas do kościoła ponagla. Jedziemy do Jeleniej
Góry. Pani Ela wytrawna przewodniczka, bardzo ciekawie i
sprawnie opowiada nam historię jeleniogórskiego starego miasta,
gdzie stoi zabytkowy tramwaj, który stał się niecodzienną siedzibą
Informacji Turystycznej, murów obronnych przetrwałych do XIX w.,
trzech bram wjazdowych: bramy przy ul. Długiej, Zamkowej i
Wojanowskiej, wież obronnych - baszt: Zamkowej i Grodzkiej z XV
w. Zatrzymujemy się na chwilę przed fontanną Neptuna i
barokowo-klasycystyczną budowlą ratusza wzniesionego w roku
1749 i przebudowanego w 1924 roku. Obecnie ratusz jest siedzibą
władz samorządowych i administracyjnych miasta. Poznajemy
historię niektórych kamieniczek co bogatszych kupców ubiegłych
stuleci, świątyń z krzyżami pokutnymi w elewacji. Poznajemy
historię gotyckiej trójnawowej bazyliki świętego Erazma i świętego
Pankracego a także, Kościoła Łaski zbudowanego na planie
krzyża greckiego. Jest to największa świątynia w Jeleniej Górze, z
4 tysiącami miejsc siedzących, dawniej ewangelicka z 1709 –
1718. Na uwagę zasługują dwupiętrowe galeryjki wewnątrz
kościoła charakterystyczne dla świątyń ewangelickich. Obecnie to
kościół rzymsko-katolicki parafialny, garnizonowy pw.
Podwyższenia Krzyża Św. Do Karpacza wraz z przewodniczką
wracamy przed godz. 20.00. Czeka już na nas ciepła, pachnąca,
urozmaicona obiadokolacja i atrakcje nocnego Karpacza. /c.d.n./
/Kazimierz Dusza/

Z życia Parafii
4 maja we Wspomnienie Św. Floriana
ks. Prałat odprawił Uroczystą Mszę Św. w
intencji Strażaków z terenu Gminy Góra
Kalwaria. Ks. Proboszcz jest Gminnym
Kapelanem. Strażaków. Na początku Mszy
Św. Ks. Dziekan poświęcił Ornat i stułę
zakupione przez Strażaków dla naszej
Parafii
W dniach od 5 do 7 maja odbyły się
Rekolekcje dla Kandydatów przed
Sakramentem Bierzmowania. Rekolekcje
poprowadził ks. Piotr Kłaput, wikariusz z
Chynowa.
8 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego J.E. Ks. bp Piotr Jarecki udzielił
Sakramentu Bierzmowania grupie 20 osób.

9 maja obchodziliśmy doroczny Odpust
parafialny ku czci św. Stanisława BM.
Uroczystej sumie przewodniczył ks.
Wikariusz,
natomiast
Procesję
Eucharystyczną poprowadził ks. Prałat
/ks. Mariusz/

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. Taca
zbierana w czasie wszystkich Mszy św.
przeznaczona jest na pokrycie kosztów
organizacji
Światowych
Dni
Młodzieży w Krakowie zaś zbiórka do
puszek będzie przeznaczona na pomoc
podopiecznym naszego Parafialnego
Zespołu Caritas.
O godz. 16:00 zostanie odprawiona
Msza Św. dziękczynna za dar
Pielgrzymki w Karkonosze. Po Mszy
Św.
odbedzie
się
spotkanie
popielgrzymkowe.
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.
4. W niedzielę 8 maja grupa 20 młodych
ludzi przyjęła Sakrament Bierzmowania a
w poniedziałek 9 maja obchodziliśmy
Uroczystość św. Stanisława, Odpust
Parafialny przeniesiony liturgicznie z
niedzieli 8 maja. Bardzo serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do sprawnego przebiegu tych
uroczystości. Bóg zapłać.
5. W czwartek 19 maja o godz. 19.00
zapraszamy
przedstawicieli
grup
przygotowujących ołtarze na Boże Ciało
oraz członków Rady Duszpasterskiej na
spotkanie organizacyjne.

6. W środę, czwartek i piątek odbędą się o
godz. 18:40 odbędą się próby dla dzieci
przed I Komunią Świętą. Obecność
obowiązkowa. Pierwsza Spowiedź dla
dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się
w sobotę 21 maja o godz. 9:00.
7. Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na
tradycyjne
nabożeństwa
majowe
odprawiane w Sobikowie codziennie o
godz. 17.30. W sobotę 21 maja
nabożeństwo majowe zostanie odprawione
wyjątkowo po Mszy św. o godz. 18.00. W
kaplicy w Czachówku nabożeństwo o godz.
19.00. W środy poprzedza je Msza św.
8. 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.
9. 19 czerwca odbędzie się III Parafialny
Festyn Rodzinny. Już dziś prosimy o
składanie fantów na loterię.
10.
Do
Sakramentu
Małżeństwa
przygotowują się:
- Maciej Baran, kawaler z Czarnego Lasu w
par. tutejszej i Monika Małgorzata Fidecka,
panna z Halinowa. Zapowiedź druga.
Narzeczonych
polecamy
modlitwie
wiernych.
11. Parafia nasza organizuję w dniach 211.08. 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 przyjmujemy od tej
niedzieli. Wszelkie informacje i zapisy u
ks. Mariusza.
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 15 V – 22 V 2016
Niedziela 15.05. Uroczystość Zesłania Ducha Św.
8.30(Czachówek) + Stanisława Oneksiaka
8.30(Czachówek) + Zofii Kowalskiej
10.00 + Eugeniusza Kowalca w 16 rocz. śmierci
10.00 + Wiesława, Iwony, Zofii, Franciszka Tomaszewskich,
Henryka, Zofii Żuczków
Nabożeństwo majowe
12.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 8 rocz. śm. , Edwarda i
Jerzego Jankowskich,
12.00 + Andrzeja, Jana, Zofii Kurów, Wincentego Barana
CHRZEST: Julia Gozdalik
13.15 + Andrzeja, Henryka Amelów, rodziców Amelów i
Szczepańskich
13.15 + Zenona w 1 rocz. śm. , Stanisławy, Henryka
Miecznikowskich, zm. z rodz. Miecznikowskich i Rosłonów
Poniedziałek 16.05.
17.00 + Marianny i Władysława Widłak, Zofii i Feliksa Szyper
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Stanisława Poruszek w 30 dni po śmierci
Wtorek 17.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Krystyny Dąbrowskiej
Środa 18.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Piotra Sobczaka w 20 rocz. śm
18.30 O Boże bł. dla Ewy i Dariusza w 25 rocz. ślubu
Czwartek 19.05.
17.00 + Zofii (im.) i Antoniego Matysiak i zm. cr. Matysiaków
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Włodzimierza Wojciecha Ochtyra w 30 dni po śmierci
Piątek 20.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Haliny Nowakowskiej w 8 rocz. śm.
Sobota, 21.05.
17.00 + Ireny i Tadeusza Bartkowskich w rocz. śm.
17.30 +Zofii i Józefa Ogonków,Stanisława, Marianny i
Władysława Ogonków
18.00 + Zofii, Stanisława, Franciszka i Kacpra Pierścińskich,
Stefana Makulskiego
Nabożeństwo majowe
Niedziela 22.05. Uroczystość Trójcy Świetej
8.30(Czachówek) + Heleny Sińkowskiej
8.30(Czachówek) O łaskę wiary, miłości i zdrowia dla Klaudii i
Kamila w 18 rocz. ur.
10.00 I Komunia św.
Nabożeństwo majowe
12.00 + Franciszki i Jana Zarębów i zm cr. Zarębów
12.00 + Elżbiety Machalskiej z okazji Dnia Matki
CHRZEST: Krystian Rybicki
13.15 + Heleny, Władysława i Zbigniewa Czupryńskich
13.15 + Wandy, Władysława, Katarzyny i Ludwika Marczak,
Krystyny, Mariana i Barbary Sobieraj
Intencje spisano 13.05.16

Refleksja na
Zesłanie Ducha Świętego
„Odkryć, że Bóg kocha człowieka”
Wszyscy zrozumieli przesłanie
Apostołów, obcy i przybysze,
ponieważ
przemówili
oni
ludzkim
językiem,
budząc
tęsknotę
ukrytą
w sercu
człowieka. Nie potrzeba więcej,
jak tylko odkryć, że Bóg kocha,
i odpowiedzieć na tę miłość. Cud, który się dokonał
w dniu zesłania Ducha Świętego, polegał na tym, że
każdy usłyszał w swoim sercu głos samego Boga.
W tym Głosie ma źródło tajemnica jedności.
Upragniony przez wszystkich pokój będzie
możliwy, gdy odwołamy się do naszego serca
i przemówimy do siebie ludzkim językiem.
/Andrzej Kuśmierski OP/



Weekly tweet

- wpis tygodnia

To już pięćdziesiąt dni po
Zmartwychwstaniu Pana,
u nas Zielone Świątki od samego rana,
a ja obraz Wieczernika przed
oczyma mam
gdy przyszedł Jezus, stanął
pośrodku i rzekł
«Pokój wam!»
I odtąd już Kościół głosi Dobrą
Nowinę,
by Duchem Świętym napełniać narody
i każdą rodzinę.
Kazimierz




Tweet od Papieża
To, co mówimy i jak to mówimy, każde
słowo i każdy gest powinny wyrażać
współczucie, czułą troskę i
przebaczenie Boga.
/Franciszek/
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