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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) (Pan wśród radości 
wstępuje do nieba)
Drugie czytanie: Hbr 9, 24-28; 10, 19-23 (Chrystus wszedł do samego nieba)
Ewangelia: Łk 24, 46-53 (Jezus został uniesiony do nieba)

ŚW. JADWIGA KRÓLOWA
POLSKI 

8  czerwca  wspominamy  św.  Jadwigę  Królową
Polski  i  patronkę  rodzin.  Nie  mylić  jej  ze
świętą Jadwigą Śląską, której wspomnienie
przypada 16 października, w dniu koronacji
Jadwigi  na  Królową  Polski.  Jadwiga
urodziła  się  18  lutego  1374  roku,  jako
trzecia córka króla Węgier i Polski Ludwika
Andegaweńskiego.  Gdy miała dziesięć lat,
16  października  1384  roku  odbyła  się

koronacja  Jadwigi  Andegaweńskiej  na  królową Polski.  W dwa
lata  później,  okazało  się,  że  jedynym  wyjściem  z  trudnej,
politycznej sytuacji jest unia polsko-litewska, chrzest Litwy, a tym
samym  jej  ślub  z  wielkim  księciem  litewskim  Władysławem
Jagiełłą.  Ślub Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą,
poprzedzony chrztem księcia odbył się w katedrze na Wawelu 18
lutego 1386 roku, a 4 marca koronowano o 23 lata starszego od
Jadwigi Jagiełłę na Króla Polski. Jadwiga miała wtedy zaledwie
12  lat.  Królowa  Jadwiga  dawała  wiele  razy  dowód  odwagi  i
mądrości.   Na  czele  wojsk  przyczyniła  się  do  ponownego
przyłączenia Rusi do Polski. Odegrała ogromna rolę negocjatorki
z  wielkim mistrzem krzyżackim Konradem de Jungingenem w
konflikcie  z  Krzyżakami,  o  Ziemię  Dobrzyńską  i  Kujawy,
Doprowadziła  do  zgody między  Władysławem Jagiełłą,  a  jego
odwiecznym  rywalem,  Witoldem.  Jadwiga  zajmowała  się
odnowieniem  Akademii  Krakowskiej  i  ufundowała  wiele
kościołów. Ukochana przez wszystkich Królowa zmarła, 17 lipca
1399  r.  Pochowano  ją  w  katedrze  na  Wawelu.  w  XX  wieku
rozpoczął  się  Proces  beatyfikacyjny  Jadwigi,  a.  Jan  Paweł  II
osobiście  ogłosił  Jadwigę  Królową  świętą,  na  krakowskich
błoniach  8  czerwca  1997  roku,  a  więc  VI  wieków  po  swojej
śmierci. /Opracował: KD/
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PAMIĘTNA PIELGRZYMKA W SUDETY cz. IIDrugi dzień
wycieczki i 2 maja. 2019 r.. Po smacznym śniadaniu w ośrodku
wyruszamy z przewodnikiem p.  Witoldem do Kletna w masywie

Śnieżnika do Jaskini Niedźwiedziej. To
najdłuższa jaskinia Sudetów, odkryta podczas eksploatacji
kamieniołomu marmuru „biała Marianna” w 1966 roku. Po

drodze p. Witold przekazuje nam ciekawe anegdoty związane z
władcami tych ziem, zwyczajami,
kulturą przeplatane nieznanymi żartami. Pod wzniesienie Stroma
1166 m n.p.m. wjeżdżamy elektrycznymi meleksami, mijając po
drodze co odważniejszych i zaprawionych w trudach, pieszych
turystów nie tylko z naszej grupy  Przed kasami niespodzianka,

gdyż mimo obietnic i wcześniejszych
zapowiedzi gospodarzy jaskini, że

istnieje możliwość poszerzenia
rezerwacji na miejscu, nie udało się wejść całej grupie.

Zwiedzamy jaskinię w czasie 45 min. w 3 grupach po 15 os. W
jaskini stała temperatura 7
st. C, ubieramy cieplejsze

kurtki. Ciągi jaskiniowe
urzekają bardzo bogatą i
barwną szatą naciekową.
Na pocieszenie w dużej przeszklonej poczekalni, ci którzy

nie weszli do jaskini, mogli obejrzeć film z jej wnętrza i
poznać historię jej odkrycia, a za zwrócone pieniądze za
bilety wypić coś ciepłego, zjeść ciastko i kupić pamiątki.

Schodzimy do autokaru i zjeżdżamy ponownie meleksami.
Jedziemy dalej w rejon Śnieżnika. Kolejką linową wjeżdżamy na Czarną Górę 1205 m n.p.m.
Stąd podziwiamy panoramę Śnieżnika, Góry: Bialskie, Złote,

Bystrzyckie i Orlickie  oraz Bardzkie. Kolejnym etapem  Polanica
Zdrój z parkiem zdrojowym i
pijalnią wód mineralnych, na
czele z „Wielką Pieniawą” o

bogatych walorach  smakowych i
o stabilnej zawartości składników
mineralnych takich jak magnez,
sód, potas, fluor, wapń i innych

mikroelementów biorących
udział w licznych procesach

biochemicznych organizmu. Wracamy do Radkowa na spóźniony
obiad. Po obiedzie wyjeżdżamy do pobliskich Wambierzyc.

Wchodzimy do okazałej budowli po 33 schodach, upamiętniającą
ilość lat życia Jezusa Chrystusa. Zwiedzamy - perłę baroku,

Sanktuarium Matki Bożej w Wambierzycach z XVIII w., którego początek sięga XII w.
Podziwiamy bogato zdobiony ołtarz, ambonkę, chór i inne
detale wystroju świątyni otoczonej bocznymi nawami. Ze

schodów z góry widać panoramę miasteczka i na
otaczających miasto wzgórzach, kapliczki Drogi Krzyżowej.

W pawilonie przed bazyliką monumentalna figuralna
Ostatnia Wieczerza. Wracamy do Radkowa na kolację i

czeka na nas ognisko z grillowanymi kiełbaskami,
smacznym smalcem ze skwarkami i pieczywem oraz

ogórkami kwaszonymi.         Cdn.
/Opracował: KD/
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. W piątek 31 maja rozpoczęliśmy 
Nowennę do Ducha św. przed Niedzielą Zesłania 
Ducha św. Zachęcamy do odprawiania jej prywatnie 
lub wspólnie w kościele po Nabożeństwie majowym.  
2. To 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. Intencja różańcowa na 
miesiąc czerwiec: O ducha pojednania i oczyszczenia
dla członków Kościoła. Taca inwestycyjna przeznaczona 
jest na pokrycie kosztów zmiany zawieszenia i automatykę 
dzwonów.  Obchodzimy po raz dwunasty Święto 
Dziękczynienia. W tym roku odbywa się ono dokładnie w 40.
rocznicę rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II
do Ojczyzny. Jednocześnie trwamy wszyscy w modlitwie o 
rychłą beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego. W tym dniu w sposób szczególny 
wyrazimy nasze dziękczynienie Bogu za tych dwóch wielkich
Pasterzy Kościoła – świętego Jana Pawła II i Czcigodnego 
Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Polski. O godzinie 12.00 na placu przed Świątynią 
Opatrzności Bożej w Wilanowie zostanie odprawiona 
uroczysta Msza święta. W naszym kościele po Mszy św. 
tradycyjnie do puszek zbierać będziemy ofiary na budowę 
Świątyni Opatrzności Bożej.                                                     

3. Dziękujemy mieszkańcom Aleksandrowa i 
Buczynowa za posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy
kwiatami na dzisiejszą niedzielę.                                      
4. Z okazji “ Dnia Dziecka “, wszystkim maluchom życzymy
dużo zdrowia, radości każdego dnia, zadowolenia oraz 
spełnienia marzeń. Przy wyjściu z kościoła dla dzieci 
Parafialny Zespół Caritas przygotował symboliczne 
upominki.                                                                                   

5. W tym tygodniu wypada I Piątek 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 czerwcowym. Zachęcamy do 
udziału w tych nabożeństwach. Od godz. 9.30 pójdziemy z 
Komunią św. do chorych.                                                          

6. W sobotę 8 czerwca o godz. 10.00 zapraszam 
dziewczynki i ich mamy do salki katechetycznej na 
spotkanie kandydatek do bielanek.                                    

7. Za tydzień Niedziela Zesłania Ducha św. Kończy 
się okres Komunii Wielkanocnej. Zgodnie z 
Przykazaniami Kościelnymi każdy katolik 
zobowiązany jest w tym czasie do spowiedzi i 
przyjęcia Komunii św.  O godz. 18.00 Msza św. dla 
młodzieży bierzmowanej, rok I.                                        
8.  Trwa 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.

9.  Ks. Michał zaprasza na pielgrzymkę pieszą z Jasnej Góry 
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w 
dniach 22-28 czerwca. Wszelkie informacje i zapisy u ks. 

Michała.                                                                                     

10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                 
- Tomasz Damian Kulka, kawaler z par. w Starogrodzie i 
Agnieszka Monika Czapska, panna z Bronisławowa, z par. 
tutejszej - zapowiedź druga.                                                      
– Sławomir Gwardys, kawaler z par. Mniszew i Kamila 
Grabarczyk, panna z Obrębu w par. tutejszej - zapowiedź 
pierwsza.                                                                                    
– Grzegorz Michał Karaszkiewicz, kawaler z Czarnego Lasu 
w par. tutejszej i Paulina Estera Grzenkowicz, panna z  par. w
Kobyłce - zapowiedź pierwsza.                                                 
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                          

11. Wyjazd do Szwecji promem 04-06.czerwiec. Wyjazd z 
Sobikowa o godz. 6.00 z Czachówka 5:45. Na własne 
potrzeby wymieniamy ok. 300 koron szwedzkich.

12. Koło Przyjaciół RM przyjmuje zapisy na spotkanie 
Rodzin RM w Częstochowie w niedzielę 14 lipca. Koszt 65 
zł. Zaliczka 30 zł. do 11.06. Wyjazd z Sobikowa 6:00 i z 
Czachówka 5:45.

13. Są jeszcze wolne miejsca  na Międz. Festiwal Pieśni 
Cygańskich w Ciechocinku 19-20 lipca.  Koszt 320 zł. 
Wyjazd z Sobikowa o godz.7:00 z Czachówka 6:45. W 
programie zwiedzanie Torunia i Sanktuarium NMP „Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i św. JP II”.  

14. KPRM zapisuje na „Różaniec na wodzie” w dniach 15–
16 sierpień do Augustowa – Studzienicznej. Cena 300 zł, 
zaliczka  150 zł. do 30.06.2019.

15. KPRM organizuje wyjazd wypoczynkowy dla seniorów i
rodzin z dziećmi w dniach 29.08-04.09.2019 do Rowów 
k/Ustki. Koszt 1000 zł. Zaliczka 300 zł. 
We wszystkich wyjazdach zapisy i wpłaty jak zawsze u p. 
Bogumiły Dusza lub u p. Ryszarda kościelnego. Na stronie 
internetowej  parafii są zamieszczone szczegółowe programy 
wyjazdów organizowanych przez KPRM.                                

16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii są 
do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W zakrystii jest 
do odbioru miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny

O niepojęta dobroci Boża, która nas 
osłaniasz na każdym kroku. Niech 
będzie cześć nieustanna miłosierdziu 
Twemu /… / Serce mi drży z radości, 
widząc, jak Bóg jest dobry dla nas ludzi, 
tak nędznych i niewdzięcznych, a jako 
dowód swej miłości daje nam niepojęty 
dar, to jest sam siebie w Osobie Syna 
swego. Tej tajemnicy miłości nie 
wyczerpiemy przez wieczność całą. O 
ludzkości, czemuż tak mało myślisz o 
tym, że Bóg jest prawdziwie pośród nas?
                                          /Dz.1584/



Intencje Mszalne 02 VI 2019 – 09 VI 2019
Niedziela, 02.06. 

8.30 (Czachówek) + Sławomira i Stanisława 
Lewandowskich
10.00 +  Mariana Kociszewskiego w 1 rocz. śm.            
Nabożeństwo czerwcowe                                            
12.00 + Henryki Bączkowskiej w 1 rocz. śm., Ewy 
Bączkowskiej-Pasek
CHRZEST: Apolonia Adamek
13.15 + Stanisławy, Janiny i Wiesława Oliszewskich 

Poniedziałek 03.06.                                                       
17.30   + Tadeusza Bonieckiego w 14 rocz. śm.            
18.00 + Andrzeja (w 10 rocz. śm.) i Melanii 
Osiadaczów, dziadków Krawczyków i Osiadaczów        

Wtorek, 04.06.
18.00 + Wojciecha Krawczyka – int. od chrześniaka 
Stanisława z rodziną                                                       

Środa 05.06.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Ireny Janikowskiej w 1 rocz. śm.                                 

Piątek, 07.06. 
18.00  + Aleksandry Grzywacz w 3 rocz. śm.                 
19.00 (Czachówek) Int. wolna                                        

Sobota,08.06. 

16.30 + Dariusza Seremaka w 4 rocz. śm., Józefa i 
Marianny Urbanowicz, Józefa i Stanisławy Seremak, 
Aliny Płaska
17.00 + Jana Einebergera w 1 rocz. śm., Genowefy, 
Jana i Andrzeja Mees i zm. z rodz. Siekierzyńskich       
17.30 + Ireny i Tadeusza Bartkowskich                          
18.00 O Boże bł. i zdrowie dla Emilii z okazji 18 
urodzin

Niedziela, 09.06. 
8.30 (Czachówek) + Wiesławy Ciechanowskiej, 
Eugeniusza Bednarka, Antoniny i Józefa Szymańskich 
10.00 + Wiesława Kierznowskiego, Genowefy i 
Władysława Karaluchów, Marii i Stanisława 
Luberadzkich
Nabożeństwo czerwcowe                                            
12.00 + Marcina i Rozalii Kowalskich, Marianny Klimek,
zm. z rodz. Makulskich, Stanisława Dymitrowskiego
CHRZEST: Dominik Gugała, Marcel Wiechowicz          
13.15    + Władysławy i Władysława Pietrzaków, Jana i
Aleksandry Pawlak i zm. z rodz. Pietrzaków i 
Pawlaków                                                                       
18.00 + Róży i Zygmunta Gwardys
                                 Intencje spisano 31.05.2019 r.

Tweet od Papieża

„Trwajmy zjednoczeni z Panem 
Jezusem poprzez słuchanie Słowa, 
sakramenty, życie braterskie oraz 
służbę dla innych.”

                                                   /Franciszek/ 

                                                 
Refleksja na 

Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego

Zmartwychwstanie  Pańskie  jest  naszą
nadzieją.  Wniebowstąpienie  zaś  jest  naszym
uwielbieniem.  W  dzień  swego  narodzenia  Pan  dał
świadectwo,  że  jest  prawdziwym  człowiekiem.  W
dzień  swego  Wniebowstąpienia  dał  świadectwo,  że
jest Bogiem prawdziwym. Po grobie - niebo, po krzyżu
-  tron.  W  poczet  nieśmiertelnych  zostaje
wprowadzona  natura  śmiertelna.  Na  tron  niebieski
zostaje  posadzone  ziemskie  ciało  -  tak  mówił  w  IV
wieku św. Augustyn. /KAI/

Weekly tweet  - wpis tygodnia

Jezus powiedział uczniom, że są świadkami
Jego męki, zmartwychwstania i w drodze

do Betanii
błogosławił ich, a kiedy został uniesiony 

do nieba,
oni wrócili do świątyni gdzie była

przemiana chleba,
modlili się i wielbili błogosławiąc Boga,

wierząc, że do zbawienia to najlepsza droga.
                              
                                      Kazimierz

Za  tydzień:  Ciąg  dalszy  wrażeń  z  wyjazdu  w
Sudety

Do użytku wewnętrznego
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