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Uroczystość Najświętszej Trójcy
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Pwt 4, 32-34. 39-40 (Bóg jest jeden)
Psalm responsoryjny: Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12) (Szczęśliwy naród
wybrany przez Pana)
Drugie czytanie: Rz 8, 14-17 (Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów)
Ewangelia: Mt 28, 16-20 (Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi)
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W pierwszą niedzielę po Zesłaniu
Ducha Świętego, czyli w 56 dzień po
Świętach
Zmartwychwstania
Pańskiego obchodzimy uroczystość
Trójcy Przenajświętszej. Niedziela ta
zamyka
w
Polsce
tzw.
cykl
wielkanocny, czyli czas spowiedzi i
komunii świętej wielkanocnej.

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorek i czwartek
kancelaria nieczynna

Wiara w istnienie trójjedynego Boga jest dogmatem i jedną z
największych tajemnic chrześcijaństwa. Prawda ta ukazuje, że
Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby
Boskie mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i
działania, natomiast tym co je różni jest pochodzenie, gdyż Bóg
Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi od Ojca, a
Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości od Ojca i
Syna.
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa toczyły się spory
teologiczne na temat pochodzenia Chrystusa oraz miały miejsce
ataki heretyków (arian), którzy negowali bóstwo zarówno
Chrystusa, jak i Ducha Świętego. Samą uroczystość Świętej Trójcy
obchodzono lokalnie w benedyktyńskich klasztorach we Francji
jeszcze przed wiekiem X, natomiast oficjalnie święto to zostało
wprowadzone jako obowiązujące w całym Kościele w roku 1334
przez papieża Jana XXII. Od wieku XII rozpowszechnił się znany
nam do dziś symbol Trójcy Świętej: Boga Ojca przedstawionego
w postaci siedzącego na tronie, Syna Bożego rozpiętego na
krzyżu, który jest oparty o kolana Boga Ojca oraz Ducha Świętego
w postaci gołębicy. /Anna Pomianek/

* w kaplicy w
Czachówku: 8.30
* w kościele: 10.00,
12.00, 13.15
Dni powszednie
18.00
W czwartki o godz. 7.30

Msze św.
Niedziela

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

Odwiedziny
chorych
1. piątek m-ca od godz.
9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę
podczas Mszy św. o
godz. 12.00

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało
Już w czwartek 31 maja obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa pot. Boże Ciało. W Kościele Katolickim jest to
uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, i jest świętem
nakazanym. Wspominamy szczególnie Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie
chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia
obchodzimy także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się
również Mękę Jezusa Chrystusa, uroczystość Bożego Ciała natomiast ma
charakter dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości
Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy Z
Bożym Ciałem związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która
jest obchodzona zaraz po oktawie Bożego Ciała, czyli w piątek osiem dni po Bożym Ciele.
W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji
krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną,
obchodzoną we wszystkich kościołach w Polsce. W późnym średniowieczu i w renesansie
największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego
Ciała. Obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem ulicami
parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są
związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. Do zobaczenia na
trasie procesji Bożego Ciała. Rozpoczniemy ją jak zawsze Mszą św. o godz. 11.00. /KD/

Wyjazd do Nowej Osuchowej, Loretto, Radzymina i Ossowa /cz I/
W dniu 12 maja 2018 r. z inicjatywy Koła Przyjaciół Radia Maryja, miał
miejsce wyjazd kilkudziesięcioosobowej grupy parafian autokarem do
Loretto koło Wyszkowa. Z racji prowadzonego czuwania przez ks.
Michała Dłutowskiego, pojechaliśmy wpierw na Kurpie do Parafii pw. św.
Ap. Piotra i Pawła w Nowej Osuchowej, w gm. Poręba nad Bugiem w
sercu Puszczy Białej. Parafia była erygowana 08.12.1976 r. Powstanie
samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w Osuchowej sięga
korzeniami do wydarzeń z czerwca 1910 r. Wtedy wg wielu naocznych świadków, miały tu miejsce prywatne
objawienia Maryjne dziewczynkom: Józefie i Rozalii i kilka dni później Mariannie Andryszczyk. W 1910 r.
zbudowano w Osuchowej pierwszą niewielką kapliczkę upamiętniającą nadzwyczajne wydarzenia. Dziś na tym
miejscu, nad rzeczką Tuchełką, umieszczony jest metalowy krzyż, a drewniana kapliczka znajduje się
nieopodal w lesie. W lipcu 1929 r. namalowany w 1926 r. przez nieznanego artystę obraz, spłonął wraz z
drewnianą kapliczką. Z pożaru ocalała jedynie nadpalona drewniana „sukienka” okrywająca wizerunek Maryi i
Jezusa, którą mogliśmy obejrzeć w istniejącej odbudowanej po pożarze drewnianej kapliczce z nowym
obrazem M. B. Osuchowskiej namalowanym w Częstochowie na wzór pierwowzoru.
Byliśmy we wszystkich opisanych miejscach. W Sanktuarium administrowanym przez o. Redemptorystów
rozważania modlitewne prowadził ks. wikariusz Michał Dłutowski. Podziwiamy wnętrze świątyni, cudami
słynący obraz MB Osuchowskiej i 8 pięknych kolorowych witraży. Zwracają uwagę zdobne szczyty chałup
kurpiowskich, okiennice i śparogi zwane tu koźlarzami albo koźlinami. Zostawiamy ks. Michała z pielgrzymami i
ruszamy do Loretto. Ale o tym już w następnym numerze „Wieści Parafialnych”. Żegnamy zalesione
malownicze okolice północnego Mazowsza, zabierając ze sobą osobliwe przesłanie z Orędzia Matki Boskiej
Osuchowskiej: „Wielkich Łask Bożych doznawać będzie każdy ktokolwiek tu przybędzie z wiarą
i miłością i pozdrowi Mnie modlitwą różańcową”. Niech ta prośba Maryi pozostania nam w pamięci
na zawsze. /Oprac. Bogumiła Dusza c.d.n./

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 odbędzie się
spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców obchodzących
w tym roku rocznicę I Komunii św. Omówiona będzie
również sama rocznica.
2. Dziś odbędzie się comiesięczna zbiórka ofiar do
puszek na rzecz podopiecznych Parafialnego Zespołu
Caritas, w tym dla 1 rodziny syryjskiej w ramach
programu Rodzina Rodzinie Caritas Polska.

3. Parafialny Zespół Caritas z okazji “Dnia
Matki”, po mszach św. o godz. 8.30 w Czachówku
i o godz. 12.00 w Sobikowie, przygotował
niespodzianki dla mam. Serdecznie zapraszamy!
4. Dziękujemy mieszkańcom Aleksandrowa i Buczynowa
za posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na
dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o to
rodziców dzieci Rocznicowych.
5. Jutro przypada 37. 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.
6. We wtorek 29 maja o 18:40 zbiórka wszystkich
Ministrantów i Bielanek przed Bożym Ciałem. Obecność
obowiązkowa
7. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Tego dnia
odprawimy Mszę św. o godz. 8.30 w kościele a o godz.
10.00 uroczystą Mszę św. z 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.
8. 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.
9. W piątek 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.
10. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz
udziela dyspensy od obowiązku zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1
czerwca na terenie archidiecezji warszawskiej. Dyspensa
jest udzielana ze względu na obchodzony „Dzień
Dziecka”. Wiernych korzystających z dyspensy zachęca
się, aby pomodlili się tego dnia w intencjach Ojca
Świętego.
11. Dnia 2 czerwca w sobotę o godz. 10:30 w salce
katechetycznej na plebanii odbędzie się spotkanie w
sprawie wyjazdu wypoczynkowego nad morze do Rowów
w dniach 11-18.06.2018 r. Spotkanie dotyczyć będzie

również pielgrzymki w dniach 15-16 sierpień „Wodne
dróżki Św. Jana Pawła II – różaniec na wodzie” –
Augustów – Suwałki.
12. 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 nowego oświetlenia w
prezbiterium. Intencja różańcowa na miesiąc czerwiec:
Aby młodzi księża obejmujący posługę w nowych
parafiach spotkali się z życzliwością. Tego dnia o godz.
13.15 odbędzie się w naszej parafii Rocznica I Komunii
św. Spotkanie i próba odbędzie się w środę 30 maja o
godz. 18.30. Spowiedź dzieci w piątek 1 czerwca od
godz. 16.30. Prosimy rodziców o posprzątanie kościoła i
ubranie ołtarzy kwiatami. Dzieci rocznicowe polecamy
Bożej Opatrzności.
13. Parafialny Zespół Caritas zaprasza z okazji Dnia
Dziecka w przyszłą niedzielę po Mszach św. w
Czachówku i godz. 8.30 i Sobikowie o godz. 13.15
wszystkie dzieci na spotkanie ze słodką niespodzianką.

14. W niedzielę, 3 czerwca br. obchodzimy po raz
jedenasty Święto Dziękczynienia. W tym roku
dziękujemy za 100 lat niepodległości naszej
Ojczyzny i za ludzi tego czasu. O godzinie 12.00
na placu przed Świątynią Opatrzności Bożej w
Wilanowie zostanie odprawiona uroczysta Msza
święta. Tradycyjnie ofiary zbierane po Mszach św.
do puszek we wszystkich kościołach w Polsce
przeznaczone będą na budowę Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie..
15. 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 środy poprzedza je Msza św.
16. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Damian Wiński, kawaler z Góry Kalwarii i
Marta Elwira Stawikowska, panna z Sobikowa w
par. tutejszej - zapowiedź druga.
– Bartłomiej Patryk Goworek, kawaler z par. w
Pieczyskach i Natalia Garboś, panna z Gabryelina
w par. tutejszej - zapowiedź druga.
– Rafał Krawczyk, kawaler z Czaplina w par.
tutejszej i Małgorzata Lemieszka, panna z par. w
Ostrówku - zapowiedź druga.
- Marcin Stawiarski, kawaler z Baniochy i Monika
Katarzyna Piechota, panna z Julianowa w par.
tutejszej - zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
17. W dniach 22-25 sierpnia zapraszamy rodziny
na pielgrzymkę rowerową do domu urodzin św.
Faustyny w Głogowcu. Na trasie 6 sanktuariów
maryjnych Mazowsza. Zapisy u ks. Michała.
18. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii
są do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik
parafialny oraz bezpłatny periodyk „Niecodziennik”.

Intencje Mszalne 27 V 2018 – 03 VI 2018
Niedziela, 27.05.
8.30 (Czachówek) + Feliksa Wrotka
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Antoniego z okazji I ur.
10.00 + Henryki Choińskiej, Zofii i Stanisława Choińskich,
Zofii, Stefana, Zygmunta , Michała i Marcjanny Górków
10.00 + cr. Mokrzanowskich i Kaczmarczyków
12.00 + Zenona w 3 rocz. śm., Stanisławy (im.) i Henryka
Miecznikowskich, zm. z rodz. Rosłonów i Miecznikowskich
13.15 + Marianny, Michała i Antoniego Owczarek,
dziadków Owczarków i Borowskich
Spotkanie dla rodziców i dzieci Rocznicowych
Poniedziałek 28.05.
18.00 + Antoniego Bąka w 4 rocz. śm., Stanisławy i
Wacława Bąków, Janiny Milewskiej i Anny Ogrodnik.
Wtorek,29.05.
18.00 + Teresy Świder w 3 rocz. śm.
Środa, 30.05.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian, + Rafała Świątkiewicza
Czwartek, 31..05. Boże Ciało
8.30 int. wolna
10.00 + Witolda Piekarniaka, Józefy i Jana Rolaków,
Antoniego, Anny i Marii Piekarniaków, Zygmunta
Piekarniaka
Piątek, 1.06.
18.00 + Franciszka w 19 rocz. śm., Czesława i Antoniego
Kamińskich, Stanisławy i Izydora Jaworskich
Nabożeństwo czerwcowe
19.00 (Czachówek) int. wolna
Sobota,2.06.
7.10 Godzinki
7.30
17.30 + Grzegorza Choińskiego i jego rodziców, Jadwigi,
Artura, Henryka, Adama Choińskich
18.00 + Marianny, Zdzisława i Piotra, zm. z rodz.
Kłosiewiczów, Zofii i Henryka Stańczyków
Niedziela, 3.06.
8.30 (Czachówek) + Stanisławy Choińskiej
8.30 (Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla ks.
Cezarego z okazji 15 rocz. i ks. Michała z okazji 10 rocz.
święceń kapłańskich
10.00 + Andrzeja Osiadacza w 9 rocz. śm., Melanii
Osiadacz, dziadków Osiadaczów i Krawczyków
10.00. + Zofii, Henryki i Antoniego Matysiaków, Michaliny i
Stanisława Marszałów, Andrzeja Otulaka
12.00 + Tadeusza Bonieckiego w 13 rocz. śmierci
CHRZEST: Jagoda Zofia Mikołajczak

Tweet od Papieża
„Rodzina jest nadzieją przyszłości.
Módlmy się szczególnie za rodziny,
które przeżywają poważne
trudności, aby Pan je wspierał.”
/Franciszek/

12.00 O Boże Błogosławieństwo dla Róż KŻR w Nowych Grobicach
w 19 rocz. powstania
13.15 Rocznica I Komunii Świętej
Intencje spisano 25.05.2018

Refleksja na
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Św. Jan Ewangelista, dając świadectwo o
śmierci Jezusa na krzyżu, użył dziwnego zwrotu: I oddał
ducha… (J 19,30). Bibliści i egzegeci zastanawiali się,
dlaczego św. Jan tak określił śmierć Pana. Szukali takiego
wyrażenia w literaturze starożytnej i, o dziwo, nigdzie nie
odnaleźli podobnego zwrotu oznaczającego czyjąś śmierć!
Umiłowany uczeń Jezusa chciał zatem coś powiedzieć…
Zwrot ten pięknie uwidacznia Janową teologię tajemnicy
Trójcy Świętej. Jezus tchnie swego Ducha; strumień Wody
Żywej płynie z Jego wnętrza. Zaimek dzierżawczy nie
oznacza tu, że Duch Święty jest własnością Jezusa.
Oznacza, że ten Dar to cząstka Jezusa, cząstka Jego
samego – Jego myślenie, Jego odczuwanie, Jego sposób
bycia, Jego Duch, którym obdarowuje człowieka wierzącego.
Odtąd obdarowany ma tym Duchem żyć.
Podobnie jak jest Duchem Jezusa, Duch Święty jest też
Duchem Ojca (J 15,26). Jednością jest Duch Święty i Jezus,
jednością jest Ojciec i Syn (Ja i Ojciec jedno jesteśmy, J
10,30; Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca, J 14,9),
jednością
jest
też
Duch
Święty
i
Ojciec.
/Marcin Majewski/ RED/.

Weekly tweet - wpis tygodnia
«Uczcie je zachowywać wszystko,
co wam przykazałem».
Mówił Jezus do uczniów i co wam pokazałem
Swoim życiem, gdy byłem z wami na ziemi.
«I nauczajcie wszystkie narody» - oniemieli,
bo wielką misję i władzę od Boga otrzymali,
chociaż byli tylko ludźmi - słabi i mali.
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