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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11 (Uniósł się w ich obecności w górę)
Psalm responsoryjny: Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)
Drugie czytanie: Ef 1, 17-23 (Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy)
Ewangelia: Mt 28, 16-20 (Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi)
Czcigodny Księże Proboszczu nasz Dostojny Jubilacie!!!
Mija 30 lat odkąd Ksiądz przyjął święcenia kapłańskie i
odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą. Każda taka
rocznica jest wspomnieniem powołania i słów „pójdź za
mną”. To wołanie kazało Księdzu opuścić dom rodzinny i
pójść drogą, którą wyznacza Bóg. Księże Prałacie,
przez te lata Twoja barka cumowała w różnych
miejscach. Praca jako Dyrektora Wydawnictwa
Archidiecezji Warszawskiej czy Rektora Polskiej Misji
w Niemieckojęzycznej Szwajcarii była z pewnością ogromnym
wyzwaniem, ale nie wątpimy, że przyniosła Księdzu również wiele
satysfakcji. Cieszymy się bardzo, że 4 lat temu przybyłeś do naszej
parafii i pragniemy bardzo podziękować, że jesteś z nami, że walczysz
o nasze dusze, że prowadzisz nas do Boga, uczysz miłości do Jezusa i
Jego Matki Najświętszej Marii Panny i dałeś się poznać jako dobry i
życzliwy gospodarz. Księże Proboszczu, to kapłan prowadzi człowieka od
chrztu świętego, aż po krzyż na mogile i wskazuje nam drogę do nieba.
Cieszymy się bardzo, że Bóg przyprowadził Księdza do nas i mamy
nadzieję, że jeszcze wiele rocznic zarówno Twoich jak i naszych
będziemy świętować razem. Z okazji 30 rocznicy święceń kapłańskich w
imieniu wszystkich parafian składamy Ci Czcigodny Jubilacie najlepsze
życzenia, niech dobry Bóg obdarza Księdza zdrowiem przez długie lata,
niech da Księdzu siły by dalej iść Jego drogą, niech Chrystus, któremu
kiedyś Ksiądz zaufał będzie przy Księdzu i niech umacnia i strzeże, a
Matka Boska niech zawsze ma Księdza w swojej opiece. Szczęść Boże!
/Ks. Cezary, ks. Jacek, ks. Mariusz, Ignacy Krawczyk - w imieniu Parafialnej
Rady Duszpasterskiej, Kazimierz Dusza - w imieniu Parafialnej Rady
Ekonomicznej, Elżbieta Talarek - w imieniu Parafialnego Zespołu Caritas,
Mirosław Masny – w imieniu OSP, Bogumiła Dusza - w imieniu Koła Przyjaciół
Radia Maryja oraz wdzięczni Parafianie/
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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
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

trójkątnym tympanonem,
po
którego bokach wznoszą się dwie
wieże. Wejście dla mężczyzn
znajduje się
Dobra Nowina (nie tylko) dla
Po obfitym śniadaniu i o godzinę
w bocznej
dłuższym
śnie,
wyjeżdżamy
dzieci
ścianie.
Pomieszczenie dla kobiet jest znacznie
Wniebowstąpienie Pańskie
mniejsze i oddziela je od części męskiej
28 maja 2017
drewniane przepierzenie, w którym na
wysokości około 1 m wykonano podłużną
Dzisiaj jest ważna Ewangeliczna nauka,
szparę, zasłoniętą białą, przejrzystą
Jezus wszystkich swych uczniów odszukał
firanką. Na prawo od niszy znajduje
i polecił przyjść na górę gdzieś w Galilei,
się minbar (rodzaj
kazalnicy),
z
pośród palmowych drzew i cienistych alei.
którego imam wygłasza
kazanie.
spakowani z Rozłóg, w dalszą trasę
Przyszli wszyscy, a było ich jedenastu,
Podczas modlitwy wierni wykonują
szlakiem 4 religii na patriotyczne
wysocy i niscy, z brodą, i bez zarostu,
odpowiednie ruchy rąk i ciała w myśl
Podlasie. Głównymi atrakcjami będzie
tylko Judasza nie było – dwunastego,
rytuału
zwanego salat.
Modlitwy
dzisiaj 3 maja 2017 r. zwiedzanie
który Jezusa wydał w czwartek dnia feralnego.
odbywają się w języku arabskim. Pan
muzułmańskich, a w szczególności
Dżemil przybliża nam historię, osiedlenia
tatarskich meczetów i oczywiście na
Spotkanie z Jezusem było już po
się w Polsce Tatarów, budowy meczetu i
zakończenie Sanktuarium w Sokółce.
Zmartwychwstaniu, Jezus przywitał wszystkich
w sposób ciekawy opowiada o różnych
Po półgodzinnej jeździe, widać już
i po powitaniu powiedział: « Dana Mi jest
szczegółach różniących nasze religie.
przejście graniczne w Bobrownikach.
wszelka władza w niebie i na ziemi».
Wychodzimy z meczetu, niektórzy z
Zjeżdżamy w lewo w szutrową drogę.
Słuchają. Nikt nie przeszkadza,
wrażenia w różnych butach. Idziemy
Po prawej stronie w dali to już tereny
«Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody
kilkaset metrów na pobliski cmentarz
Białorusi.
Kruszyniany.
Wieś
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
zwany mizar. Założony został w II
Kruszyniany w XVII wieku została
Ducha Świętego».
połowie
XVII
wieku
przez
nadana
przez
króla Jana
III
Jezus spojrzał na Piotra obok stojącego,
społeczność tatarską. Teren mizaru jest
Sobieskiego Tatarom, którzy wzięli
stał tam też Jan, ten najmłodszy i celnik
otoczony
kamiennym
murem.
udział w wojnie z Turkami stając po
Mateusz, Jakub syn Alfeusza, Andrzej i
Najstarszy nagrobek o
czytelnej
stronie Rzeczypospolitej
Obojga
Tadeusz, dalej niewierny Tomasz, Łukasz i
inskrypcji pochodzi z 1699 roku, napisy
Narodów. Społeczność tatarska po
pozostali, wszyscy jak jeden w Jezusa się
na starszych są zatarte. Znajdują się tu
osiedleniu się zbudowała meczet,
wpatrywali. Nikt nie rozmawiał, nawet nie
również bogato zdobione kamienne
który po raz pierwszy wspomniany jest
pytali jak mają nauczać, przecież języków nie
nagrobki z XIX wieku mające formy
już w dokumentach z 1717. Obecny
znali.
ostrosłupów, kolumn lub szlifowanych
został zbudowany prawdopodobnie w
płyt. Żegnamy się z p. Dżemilem i jego
drugiej połowie XVIII wieku. Jest on
Jezus znając ich rozterki, siadł z apostołami
żona Kasią, i idziemy na obiad, który o tej
najstarszym do dziś zachowanym
i powiedział: « A oto Ja jestem z wami,
porze dla nas jest drugim śniadaniem. P.
meczetem tatarskim w Polsce,
przez wszystkie dni, aż do skończenia
Dżenneta
gospodyni
restauracji
zbudowanym na planie prostokąta o
świata».
zaprasza nas na wcześniej zamówiony
wymiarach 10x13 m. Czekają już na
Zerknął Andrzej na Piotra swojego brata
tatarski belysz z sosem tatarskim i
nas gospodarze tego przybytku,
i obaj poczuli się tak pewni i odważni,
surówką. To rodzaj warstwowej potrawy
Państwo Katarzyna i Dżemil Dębiccy.
że od razu z wesołków stali się poważni.
z ciasta faszerowanego z mięsem (nie
Zdejmujemy obuwie i wchodzimy do
wieprzowym), ryżem, jajkami i grzybami.
środka. To drewniany budynek,
A teraz z tego ewangelicznego czytania
Co wytrawniejsi smakosze mogli
wyłożony wewnątrz dywanami z
macie dwie łatwe zagadki do rozplątania,
spróbować
babki
ziemniaczanej,
widocznym na pierwszym planie
co powiedział Chrystus gdy Chrzest ustanowił
podawanej z sosem czosnkowym,
mihrabem, czyli niszą, w sali modlitw
i w czyje imię mają chrzcić by każdy ludzi
ziemniaczanej kryszonki czyli zapiekanki
meczetu. Znajduje się ona pośrodku
łowił.I druga, komu jest dana wszelka władza,
ziemniaczano-mięsnej, podawanej z
ściany kibli (wskazującej kierunek
która nie tylko karze ale i nagradza.
kiszoną
kapustą,
pyzów,
(Kibla) na Mekkę (Kaaba), w którym
przypominających litewskie kartacze,
powinni modlić się wierni. Wnętrze
/Kazimierz/
wege – z białym serem i czosnkiem na
udekorowane jest dywanami, a ściany
ostro. Do spróbowania oczywiście regionalne ciasta, z
muhirami czyli kaligraficznym zapisem cytatów z Koranu.
sękaczem, który tu smakował wyśmienicie lub kruche, słodkie
Całość wykończona drewnianą boazerią malowaną na
ciasteczka czak-czak, z rodzynkami i polane miodowym
zewnątrz i wewnątrz na ciemnozielony kolor (zieleń to kolor
syropem. Całość kompleksu sąsiedniego zajazdu robi
islamu). Od strony północnej budynek zdobią dwie wieże
wrażenie zwłaszcza pięknie wykończonego i rozbudowanego
pokryte również drewnem. Na kalenicy dachu stoi trzecia
dzięki unijnemu wsparciu. Śpieszymy się bo przed nami Park
(nieco mniejsza od pozostałych) wieżyczka bez okien. Dachy
Leśny w Poczopku z Silvarium przy drodze wojewódzkiej nr
obu
wież
i
wieżyczki
mają
kształt
hełmu
676 (Białystok-Krynki). Obiekt tajemniczo nazwany przez
zwieńczonego półksiężycem na szczycie. Wnętrze podzielone
leśników „Silvarium” stanowi leśny park, po obszarze którego
jest na dwie części: dla kobiet i mężczyzn. Wejście dla kobiet
możemy swobodnie się poruszać.
/Kazimierz Dusza/
umiejscowione jest na głównej osi budynku. Zwieńczone jest

Trzeci dzień Pielgrzymka szlakiem 4 religii na
patriotyczne Podlasie (cz. IV)

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Po
Mszach św. comiesięczna zbiórka ofiar do puszek na rzecz
podopiecznych Parafialnego Zespołu Caritas, w tym dla 1
rodziny syryjskiej w ramach programu Rodzina Rodzinie
Caritas
Polska.
2. Dziś przypada 36. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski. Z tej racji, w
bazylice archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela na
Starym Mieście, o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza
Święta, a po niej zgromadzeni odmówią modlitwę o
beatyfikację Księdza Prymasa. Do udziału we Mszy Świętej
i wspólnej modlitwy zaproszeni są wszyscy wiernych naszej
archidiecezji.
3. Z okazji “ Dnia Matki “, wszystkim Mamom dużo zdrowia,
radości każdego dnia, zadowolenia, satysfakcji i dumy ze
swoich dzieci oraz spełnienia marzeń życzą: Elżbieta
Talarek-prezes Caritas wraz z Zespołem. Przy wyjściu z
kościoła dla mam Caritas przygotowało symboliczne
upominki.
4. 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. Po Mszy Św. odbędzie się spotkanie Koła Przyjaciół
Radia Maryja. Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach .
5. W czwartek rozpoczynamy miesiąc czerwiec. Zapraszamy na
tradycyjne nabożeństwa czerwcowe, które w tym roku odprawiane
będą w Sobikowie po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30. W kaplicy
w Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00. W piątek poprzedza je
Msza św.
6. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz.
10.00 Nabożeństwo Czerwcowe a po Mszy św. o 12.00 spotkanie
Kół Różańcowych i wymiana tajemnic różańcowych. Taca
inwestycyjna przeznaczona będzie na pokrycie kosztów remontu
dachu nad zakrystią w kaplicy w Czachówku. Tego dnia o godz.
10.00 odbędzie się w naszej parafii Rocznica I Komunii św.
Spotkanie i próba odbędą się w wtorek 30 maja oraz w piątek 2
czerwca o godz. 18.30. Spowiedź dzieci w piątek 2 czerwca od godz.
17.00. Prosimy rodziców o posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy
kwiatami. Dzieci rocznicowe polecamy Bożej Opatrzności. Ofiary
zbierane po Mszach św. do puszek przeznaczone będą na budowę
Świątyni
Opatrzności
Bożej
w
Warszawie.
7. W niedzielę, 4 czerwca br. obchodzimy po raz dziesiąty Święto
Dziękczynienia. W tym roku obchodzić go będziemy pod hasłem
Dziękujemy za chleb. W tym dniu w sposób szczególny wyrazimy
nasze dziękczynienie Bogu za życie i posługę św. Brata Alberta
Chmielowskiego, który dla najbiedniejszych stał się prawdziwym
chlebem, a także za wszystkie dzieła charytatywne oraz ludzi
włączających się w posługę potrzebującym. O godzinie 12.00 na
placu przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie zostanie
odprawiona uroczysta Msza święta.

8. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży
Pożarnych RP zaprasza w przyszłą niedzielę na Piknik
Strażacki. Po Mszy św. godz. 12.00 na boisku odbędą się
gry i zabawy zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Szczegóły
podane są na plakatach wywieszonych przed kościołem.
9. W niedzielę 11 czerwca odbędzie się IV Festyn rodzinny,

z tej okazji ogłaszamy konkurs plastyczno – literacki pt.:
„Czego nauczyły mnie święte dzieci z Fatimy?”. Prace
prosimy składać do pań katechetek lub do ks. Mariusza do
8 czerwca br. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się
podczas Festynu, na który prosimy o składanie fantów na
loterie. Kolejne spotkanie organizacyjne przed Festynem
odbędzie się na plebanii w środę 31 maja o godz. 18.40.
10. Parafia nasza tradycyjnie organizuje kolonie dla Dzieci i
Młodzieży. Odbędą się one w dn. 23.07. - 02.08. br. w
Rowach nad morzem. Koszt kolonii wynosi 950 zł. Zapisy z
zaliczką w kwocie 300 zł od przyszłej niedzieli.
11. Koło Przyjaciół Radia Maryja w oktawie Bożego Ciała
organizuje wyjazd wypoczynkowy do Rowów nad morzem.
Szczegóły u p. Bogumiły Dusza lub w zakrystii.
12. Trwa 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. W piątek 26 maja rozpoczęliśmy Nowennę do
Ducha św. przed Niedzielą Zesłania Ducha św. i Świętem
Dziękczynienia. Zachęcamy do odprawiania jej prywatnie
lub wspólnie w kościele po Nabożeństwie majowym.
13. W dniach 28 września – 02 października 2017 planujemy
5 – dniową samolotową pielgrzymkę do Fatimy z racji 100 lecia Objawień. Koszt pielgrzymki 2595,- zł/os. + 60 Euro.
Program
pielgrzymki
i
zapisy
w
zakrystii.
14. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Mateusz Piotr Oziemski, kawaler z par. Św. Trójcy w
Chynowie i Wioleta Ewelina Mętlak, panna z par. tutejszej.
Zapowiedź
druga.
- Piotr Jacek Jankowski, kawaler z par. tutejszej i Anna
Nogal z parafii NMP Królowej Pokoju w Baniosze.
Zapowiedź druga.
– Marcin Chojka, kawaler z par. Św. Izydora w Ostrówku i
Lidia Eliza Kamińska, panna z par. tutejszej. Zapowiedź
pierwsza. Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii są
do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

28 maja br. Sakrament Chrztu
św. przyjęła:
Oliwia Adamczyk

Z okazji Dnia Matki ,
wszystkim Mamom dużo
zdrowia, radości każdego
dnia, zadowolenia, satysfakcji i dumy ze swoich
dzieci oraz spełnienia marzeń. życzą: Elżbieta
Talarek-prezes Caritas wraz z Zespołem.

Intencje Mszalne 28 V – 04 VI 2017
Niedziela, 28.05. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
8.30(Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla ks. Prałata
Włodzimierza Czerwińskiego w 30 rocz. święceń, ks. Cezarego w
14 rocz. święceń, ks. Mariusza w 4 rocz. święceń
8.30(Czachówek) + Feliksa Wrotka(im.)
10.00 + Wacława w 4 rocz. śm. , Jadwigi Augustyniaków
10.00 + Cecylii Pilackiej-Ochocińskiej, dziadków Ochocińskich
Nabożeństwo majowe
12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza w 30
rocz. święceń kapłańskich
12.00 + Aleksandry, Jana Pawlaków, Władysławy, Władysława
Pietrzaków, zm. z rodz. Pawlaków i Pietrzaków
13.15 + Krzysztofa Szymaniaka w 7 rocz. śm.
13.15 + Danuty Należytej w rocz. śm.
Poniedziałek 29.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 O łaskę nawrócenia dla Piotra Kusaka
Wtorek 30.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Teresy Świder w 2 rocz. śm.
Środa 31.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
O Łaskę nawrócenia dla Piotra Kusaka
Czwartek 01.06.
18.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Urszuli i Marka z okazji
Dnia Matki i Ojca
Nabożeństwo czerwcowe
Piątek 02.06. I Piątek miesiąca
17.30 + Jerzego Majewskiego w 30 dni po śmierci
18.00 + Danuty, Stanisława Stępińskich
Nabożeństwo czerwcowe
19.00(Czachówek) + Józefa, Czesławy Gałaczków, Stanisława,
Haliny Warszawików
Sobota 03.06. I Sobota miesiąca
7.10 Godzinki
7.30 Aby Pan błogosławił rolnikom obfitymi plonami i sprawił, że
bogatsze narody będą bardziej wrażliwe na dramat głodu na
świecie – int. KPRM
14.00 Chrzest: Aleksander Szymaniak
15.00 Ślub: Jakub Sikora – Magdalena Nowotnik
16.30 + Tadeusza Bonieckiego w 12 rocz. śm.
17.00 O bł. Boże dla Zofii i Sławomira Kamińskich w 30 rocz.
ślubu
17.30 + Zofii Stańczyk w 10 rocz. śm.
18.00 + Andrzeja w 8 rocz. śm. , Melanię Osiadaczów, Dziadków
Krawczyków i Osiadaczów
Nabożeństwo czerwcowe
Niedziela, 04.06. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, X
Święto Dziękczynienia
8.30(Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Barbary
Sokołowskiej w 80 rocz. ur.

Refleksja na
Wniebowstąpienie Pańskie

„O Bożej obecności”
Z trudem przychodzi nam uznać, że
możemy liczyć na Jezusa, bo On jest z
nami. Raczej jesteśmy skłonni myśleć: wierz w Boga, ale licz
na siebie. Jeżeli liczymy tylko na siebie, to nawet jeśli Pan
Jezus uczyni coś w naszym życiu, to tego nie zauważymy będziemy przypisywać to sobie, albo tak zwanemu
przypadkowi. A Jezus jest w naszym życiu i działa! Nie
postępuje zawsze po naszej myśli, bo nie da się ukryć, że jest
"trochę" mądrzejszy od nas i patrzy na nas i na nasze życie z
dużo szerszej perspektywy niż my patrzymy. Tu raczej chodzi
o to, byśmy to my przyłączyli się do Niego żyjącego i
działającego w świecie, a nie żeby On przyłączał się do nas.
Jezus nigdy nas nie zostawił. To my zostawiamy Jego,
zapominając o Jego nauce. Może dlatego chciał, byśmy
przekazywali innym Jego naukę: ucząc innych utrwalimy sobie
Jego naukę.
/Mieczysław Łusiak SJ/
8.30(Czachówek) + Jana Orynka
10.00 Rocznica I Komunii Świętej
12.00 W int. KŻR w Nowych Grobicach w 18 rocz. istnienia
12.00 + Ireny, Mariana, Tadeusza Rolskich, Anieli Franciszka
Grabarczyków
CHRZEST: Krzysztof Grzesiński, Maciej Gawryluk, Kacper Wojnarowski
13.15 + Urszuli Piekarniak w 9 rocz. śm. , Andrzeja Badowskiego w 7
rocz. śm. , Zofii Każmierczak, Jerzego Badowskiego
13.15 + Róży, Zygmunta Gwardysów
Nabożeństwo czerwcowe
intencje spisano 09.05.17



Weekly tweet - wpis tygodnia
« Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi…,
te słowa Jezusa, uczniowie usłyszeli w pokłonie skuleni,
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…,
nie oczekując żadnej na ziemi nagrody,
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego ».
I miłujcie bliźniego swego, jak siebie samego.

/Kazimierz/

Tweet od Papieża
Poprzez dialog można tworzyć wspólną
przyszłość. Dzięki dialogowi budujemy pokój,
troszcząc się o innych.
/Franciszek/


Redakcja: ks. Mariusz Białęcki
konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria

91 1240 6377 1111 00004754 8523

