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Uroczystość Trójcy Świętej

Rok Miłosierdzia
8.12.2015 – 20.11. 2016

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Prz 8, 22-31 (Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata)
Psalm responsoryjny: Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)
Drugie czytanie: Rz 5, 1-5 (Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym)
Ewangelia: J 16, 12-15 (Wszystko, co ma Ojciec, jest moje)

Uroczysty Dzień Komunii
Tak czekałem na tę chwilę
by usłyszeć głos Twój Panie
w sercu mam radości tyle
miłość Twa przepełnia mnie
Oto nastał dzień wspaniały
pełen światła i radości
stojąc z dłońmi złożonymi
Ciebie tylko prosić chcę.
Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.
Z Tobą pragnę się spotykać
to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę
czekać
nie opuszczę Ciebie nie.
Doczekałem wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę
przecież wiem, że to w Komunii
tu zbawienie znajdę swe.
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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. III/
Ostatni, trzeci dzień, podobnie jak poprzednie, zaczynamy
śniadaniem o godz. 7.00. Nieznaną dla p. Zenka, kierowcy
autokaru, drogą z pomocą GPS-ej nawigacji jedziemy w kierunku
Kowar. Ze względu na napięty program tego dnia nie zajeżdżamy
do Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. Dalej
krętymi, wąskimi drogami, wspinamy się w urozmaicony teren
Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Dziś czeka nas zwiedzanie
ciekawostek natury. Kolorowe Jeziorka. Położone na terenie wsi
Wieściszowice w gminie Marciszów, powiatu kamiennogórskiego,
od lat przyciągają turystów nie tylko z kraju, ale także z Europy.
Cztery jeziorka: żółte, purpurowe, błękitne i czarne leżą na zboczu
Wielkiej Kopy. Zabarwienie wody w akwenach związane jest ze
składem chemicznym ścian i dna wyrobisk. Na początku XVIII w.
ówcześni mieszkańcy zaczęli wydobywać łupki łyszczykowate,
pirytonośne, w które obfituje tutejsza gleba. Powstała tu kopalnia
pirytu, który był następnie przerabiany na kwas siarkowy. Gdy na
początku XX w. zniknęła kopalnia do głosu doszła natura. Woda
wypełniła wyrobiska pokopalniane, tworząc zjawiskowe cztery
jeziorka. Żółte - położone 560 m n.p.m. Jest to najmłodsze jeziorko
o żółtawym odcieniu. Jeziorko purpurowe położone 560 m n.p.m.
Powstało po zalaniu wyrobiska „Nadzieja” w najstarszej kopalni.
Wyrobisko ma ok. 430 m długości i ok. 110 m szerokości. Wypełnia
je dziś woda w kolorze purpury, będąca roztworem kwasu
siarkowego. Najbardziej okazałe i atrakcyjne jeziorko błękitne
położone jest 635 m n.p.m zwane także czasem Lazurowym,
powstało na terenie dawnego wyrobiska „Nowe Szczęście”. Swój
kolor zawdzięcza związkom miedzi. Akwen jest długi na 150 m, a
średnica w najszerszym miejscu wynosi ok. 50 m. Jeziorko jest
bardzo głębokie. Lejowate wyrobisko ma ponad 20 m głębokości.
Kolejne jeziorko zielone lub czarne położone 730 m n.p.m. Nie
wszyscy już tam docierają bo to kolejne setki metrów i to w górę
po wystających korzeniach. W jego miejscu znajdowało się
niegdyś wyrobisko „Gustaw”. Stawek pojawia się niezwykle rzadko
po bardzo intensywnych opadach deszczu. Potem wysycha,
znikając na całe lata. Pozostaje po nim jedynie głęboki lej. Obecnie
jest to jeziorko całkowicie wyschnięte. Zielone Jeziorko
wypełnione wodą można było ostatnio podziwiać po wielkiej
powodzi w 1997 r. Wtedy miało ono intensywnie grafitowy kolor,
dlatego też określane jest czasem mianem Czarnego Jeziorka.
Należy z uznaniem dodać, że ks. Mariusz pociągnął za sobą co
odważniejszych turystów obojga płci, i weszli zielonym szlakiem
na Wielka Kopę. (871 m n.p.m.) To najwyższy we wschodniej
części szczyt w Rudawach Janowickich. Jesteśmy spóźnieni już
ponad 1,5 godziny. Opuszczamy piękne, zielone o tej porze
Rudawy Janowickie – pasmo górskie położone we wschodniej
części Sudetów Zachodnich i udajemy się w dalszą drogę.
Antonin. Znajduje się tu Pałac Radziwiłłów zbudowany w latach
1822–1824, dla księcia Antoniego Radziwiłła. Antoni Radziwiłł to
wszechstronnie uzdolniony, znany mecenas sztuki (komponował,
śpiewał, malował) Gościł tu oprócz młodego Chopina, również
Niccolo Paganiniego, Johanna Wolfganga Goethego i Ludwiga
van Beethovena. Konstrukcję neoklasycystycznego pałacu
myśliwskiego książąt Radziwiłłów wykonano według projektu Karla
Friedricha Schinkla. Ze względu na wilgoć i naturalne otoczenie,
zgodnie z zamysłem projektanta, konstrukcję wykonano z drewna
modrzewiowego, a od strony wewnętrznej wypełniono cegłą.
Pałac wybudowany na planie krzyża greckiego, pomalowany w
kolorze tzw. żółci cesarskiej. Boczne ramiona krzyża mają po trzy
kondygnacje, ośmioboczny oktagon w środku, o jedno piętro

więcej. Wewnątrz budowli znajduje się ośmioboczna
trzykondygnacjowa sala, nakryta ozdobnym stropem, wsparta
potężną kolumną mieszczącą zarazem przewody kominowe z
kominków, przyozdobionych herbami Radziwiłłów, oraz trofeami
myśliwskimi. Na ścianach zawieszone są portrety Antoniego
Radziwiłła, jego córek- Wandy i Elizy oraz Fryderyka Chopina. Na
pierwszej i drugiej kondygnacji drewniane balkony, z których
znajdują się wejścia do pokoi mieszkalnych. W jednym z bocznych
pomieszczeń, od 1978 r. mieści się Salonik Muzyczny z
pamiątkami związanymi z Antoninem, m.in. fortepian, na którym
ponoć grał i skomponował dwa utwory młody Fryderyk Chopin. W
pobliżu Pałacu znajdują się także zabytkowe zabudowania
utrzymane w stylu szwajcarskim, zaprojektowane przez Karola
Fryderyka Schinkla. m.in. ,,Biały Dom” w którym obecnie znajduje
się Nadleśnictwo Antonin, dawniej budynek zamieszkiwała służba
pałacowa. Przez 120 lat Antonin był siedzibą wielkopolskiej linii
Radziwiłłów zwaną Pruską. W latach 1827 i 1829, książę Antonii
Radziwiłł gościł w Pałacu Fryderyka Chopina. Na elewacji pałacu
znajduje się tablica upamiętniająca tę wizytę. W siedzibie
trzypiętrowego drewnianego dworku rodziny Radziwiłła,
zwiedzaliśmy również pokoje gościnne i otoczenie parkowe z
powozem. Pałac był remontowany w latach 1975–1978 staraniem
Jerzego Waldorffa, nieżyjącego publicysty i krytyka muzycznego,
obecnie hotel i restauracja. Podczas corocznego festiwalu
,,Chopin w barwach jesieni” odbywają się tu kameralne koncerty
muzyczne z udziałem wybitnych pianistów z całego świata.
Oprowadzanie jesteśmy w trzech oddzielnych grupach, gdyż salki
z pamiątkami Chopinowskimi są niewielkie. Przechodzimy pieszo
ok. 300 m do kaplicy Radziwiłłów, położonej nad pięknym
malowniczym jeziorem. Jest to filialny kościółek parafii w pobliskim
Czarnymlesie. Dzięki uprzejmości ks. proboszcza, udostępniono
nam tę kaplicę dla sprawowania przez ks. Mariusza, ostatniej na
pielgrzymce Mszy św. Po celebrze p. Florian, kościelny, a
jednocześnie przewodnik opowiada nam ciekawe historie z życia
rodziny Radziwiłłów i kościółka. Na zakończenie odsuwa nam
część podłogi ze schodami i schodzimy do podziemnej krypty pod
posadzkę kaplicy. Znajdują się tu sarkofagi ze szczątkami co
zacniejszych członków rodu Radziwiłłów. Zwiedziliśmy również
otoczenie kaplicy, gdzie pochowani są krewni rodziny Radziwiłłów
m.in. Teresa Lubomirska żona Karola Radziwiłła. Czas na posiłek
przed dalszą, długą drogą do Sobikowa. W zajeździe „Górecznik”
w Rodzinnym Parku Przygód nad wspaniałym jeziorem w
Przygodzicach, zjadamy wcześniej ustalone potrawy z dorsza,
miruny i devolaya z piersi kurczaka. Długa droga upływa w
atmosferze modlitw, pieśni patriotycznych i religijnych. Oczywiście
na zakończenie pielgrzymki nie mogło zabraknąć hymnu
pielgrzymkowego, ułożonego i zaśpiewanego przez autora tego
opracowania wspólnie z wszystkim uczestnikami wyjazdu w
Karkonosze.
/Kazimierz Dusza/

Uroczystość Bożego Ciała
Sobików 26 maja 2016 r.
Msze Święte:
Godz. 8:30 i 10:00
Po Mszy Świętej o godz.
10:00 Procesja
Eucharystyczna.

Ogłoszenia duszpasterskie
1.
Dziś
Uroczystość
Trójcy
Przenajświętszej. O godz. 10.00
odbędzie się uroczystość I Komunii św.
grupy 49 dzieci naszej parafii. Dzieci i
ich rodziców zapraszamy w tym
tygodniu do udziału w „Białym
Tygodniu”. W poniedziałek, wtorek,
środę i piątek o godz. 17.30
Nabożeństwo Majowe a o 18.00 Msza
św.
2. W poniedziałek 23 maja o godz.
18:40 zapraszamy na spotkanie
organizacyjne Strażaków OSP z terenu
naszej parafii przed Bożym Ciałem zaś
o godz. 19:10 członków Rady
Duszpasterskiej i Ekonomicznej oraz
osoby zainteresowane na spotkanie
organizacyjne przed III Festynem
parafialnym.
3. W środę 25 maja o 18:40 zbiórka
wszystkich Ministrantów przed Bożym
Ciałem. Obecność obowiązkowa
4. W czwartek Uroczystość Bożego
Ciała. Na prośbę wielu parafian w tym
roku odprawimy dodatkową Mszę św.
o godz. 8.30 w kościele. O godz. 10.00
uroczysta Msza św. a po niej procesja
do czterech ołtarzy. Trasa procesji
przebiegać będzie tradycyjnie. Prosimy
o ubranie ołtarzy i przystrojenie
odpowiednio domów. Zapraszamy
służbę liturgiczną, strażaków, Kółka
Różańcowe, dzieci I-Komunijne do jak
najliczniejszego udziału w procesji.
5. W piątek 27 maja o godz. 18:40
spotkanie Wolontariuszy Parafialnego
Zespołu ŚDM.
6. P. Maria Fiejka i p. Danuta
Chmielewska organizują wyjazd na

spotkanie modlitewne w Lednicy 4
czerwca. Koszt 70 zł od osoby. Zapisy
u p. Marii lub w zakrystii.
7. 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.
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:
- Gustaw Gruza, kawaler z Sierzchowa
w par. tutejszej i Joanna Cieślik, panna
z par. św. Andrzeja Boboli w Iłży.
Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.
11. Parafia nasza organizuję w dniach
2-11.08. 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 22 V – 29 V 2016
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
Poniedziałek 23.05. Biały Tydzień
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Bogdana Tomasika w 30 dni po śmierci
Wtorek 24.05. Biały Tydzień
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Stanisławy Karbowiak (im.)
Środa 25.05. Biały Tydzień
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Czwartek 26.05. Boże Ciało. Dzień Matki. Biały Tydzień
8.30 + Wacława w 3 rocz. śm. , Jadwigi Augustyniaków
10.00 + Witolda, Anny, Marii, Antoniego, Zygmunta
Piekarniaków, Józefy, Jana Rolaków
10.00 + Antoniego w 2 rocz. śm. , Stanisławy, Wacława Bąków,
Janiny Milewskiej, Ludwiki, Stanisława Charzyńskich, Anny
Ogrodnik, Zofii Kowalczyk
Nabożeństwo majowe
14.00 CHRZEST: Przemysław Kuszyk

Refleksja na
Uroczystość Trójcy Świętej
„Możemy dołączyć do Trójcy”
Wszystko, co ma Ojciec, należy
do Jezusa, a Jezus to przekazuje
Duchowi Świętemu. Duch zaś
przekazuje to nam (jeśli
otworzymy się na Niego). Trójca
Przenajświętsza przyłącza więc
nas do siebie. Jesteśmy jakby Jej
przedłużeniem. Czy to nie
wspaniałe?! To jednak zobowiązuje. Kto chce
przyłączyć się do Boga-Trójcy, ten musi
zdecydować się na Jego sposób życia. Przyjęcie
darów Ducha Świętego bardzo nas ubogaca, ale też
reformuje. Jeśli pragniemy Jego darów, a
odrzucamy reformę, to nic z tych darów nie
możemy otrzymać.
/Mieczysław Łusiak SJ/



Piątek 27.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Krystyny Dąbrowskiej
Sobota, 28.05.
16.30 + Heleny Piotrowicz w 30 dni po śmierci
17.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Adriana z okazji 18 urodzin –
int. od rodziców i dziadków
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Leokadii w 20 rocz. śm. , Henryka, Zdzisława
Chmielewskich
Niedziela 29.05. IX Niedziela Zwykła
8.30(Czachówek) + Zofii Iwańskiej, Stanisława Papisa
8.30(Czachówek)
10.00 + Danuty Należytej w 11 rocz. śm.
10.00 + Krzysztofa Szymaniaka w 6 rocz. śm.
Nabożeństwo majowe
12.00 + Władysławy, Władysława Pietrzaków, Aleksandry, Jana
Pawlaków, zm. z rodz. Pietrzaków i Pawlaków
12.00 + Aliny, Eugeniusza, Antoniny, Stanisława Płasków, Józefa,
Marianny Urbanowiczów, Dariusza Seremaka
CHRZEST: Stanisław Michał Figlewicz, Gabriela Fabisiak
13.15 + Marii Matusik
13.15 + Cecylii Ochocińskiej-Pilackiej w 1 rocz. śm. , dziadków
Ochocińskich
14.00 Nabożeństwo majowe w Buczynowie
Intencje spisano 16.05.16

Weekly tweet

- wpis tygodnia

Trzy Osoby w Jednej. Dla nas,
prawda wiary.
i wielka niezgłębiona tajemnica bez miary,
Nie rozumiesz? To dobrze, twierdzi
doktor Kościoła,
nie staraj się zrozumieć i nie marszcz czoła,
św. Augustyn też nie rozumiał, ale za
prawdę przyjął,
Trójca Święta od chrztu z nami, chociaż
czas przeminął.
Kazimierz





Tweet od Papieża
Komunikowanie z miłosierdziem oznacza
wkład w wolną i solidarną bliskość wśród
dzieci Bożych i braci w człowieczeństwie.
/Franciszek/
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