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Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Rdz 11, 1-9 (Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel)
Psalm responsoryjny: Ps. 33 (32), 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 12) (Szczęśliwy
naród wybrany przez Pana)
Drugie czytanie: Wj 19, 3-8a. 16-20b (Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu)
Ewangelia: 7, 37-39 (Strumienie wody żywej)

Zesłanie Ducha Świętego
Ze wszystkich świąt kościelnych najuroczyściej obchodzona była w Polsce Wielkanoc,
potem Boże Narodzenie, a trzecie miejsce wśród uroczystości dorocznych zajmowało
Zesłanie Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki, do których przyłączono szczątki różnych
lechickich zwyczajów i obrzędów wiosennych, jak np. obchodzenie granic "z królową" na
Kujawach, wybierania "króla pasterzy", a na Podlasiu "wołowe wesele". Dzieje
Apostolskie podają, że: "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się
wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby
uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im
też języki jakby z ognia, które się
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął
jeden. I wszyscy zostali napełnieni
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić"
(Dz 2, 1-4). Wiatr i ogień to symbol
działania Trzeciej Osoby Bożej. Nad
głowami Apostołów ukazały się języki
ognia, który oświeca i rozgrzewa. Tak
oświecające działanie ma łaska Ducha Świętego, dawcy bezcennych darów. Dzięki tym
darom kształtujemy siebie na obraz i podobieństwo Boga. Wszystkie te skarby może
otrzymać każdy z nas, jeżeli w swym sercu stworzy odpowiednią atmosferę i otworzy się
na działanie Ducha Świętego. Data Zielonych Świątek zależy od Wielkanocy. Już od II
wieku obchodziło się je w 49. dniu po Zmartwychwstaniu (gdy wliczymy Wielkanoc będzie
to dzień 50. - stąd pochodzi nazwa Pięćdziesiątnicy) - a więc dzień między 10 maja a 14
czerwca. Zesłanie Ducha Świętego to niewątpliwie prawdziwe zielone święta, ciepłe i
pełne kwiatów. Kiedyś cała Polska tonęła w zieleni. Młodymi brzózkami, które niedawno
wypuściły pierwsze listki strojono wnętrza i strzechy domów. A w chatach, we wszystkich
zakątkach pełno było tataraku - w kątach i za obrazami. Jego zapach rozchodził się po
wszystkich izbach. Wierzono, że tatarak ma magiczną moc odganianie wszelkiego zła.
Zielone Świątki obchodzono również uroczyście i w miastach, gdzie swe mieszkania
mieszczanie maili wszelką zielenią, zrywaną w lesie lub nad brzegami rzek. Ale jest to
przede wszystkim święto rolników, jak również pasterzy.
/Opracował: Dariusz Druchowicki /
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorek i 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

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

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

PAMIĘTNA PIELGRZYMKA W SUDETY cz. III
3 maja - trzeci dzień wycieczki w Sudety. Po śniadaniu w Radkowie wyjazd do Czech.
Granice przekraczamy „z marszu” bez żadnej kontroli. Przejeżdżamy przez Nachod. To
powiatowe miasto położone w kraju hradeckim, przy granicy polsko-czeskiej. Miasto leży na
wysokości 346 m n.p.m., nad rzeką Metuje, lewym dopływem
Łaby. Dojeżdżamy do Broumov kilkutysięcznego miasteczka,
30 km od Wałbrzycha. W nim jeden ze starszych browarów w
tej części Europy. Zwiedzamy go z przewodnikiem, który po
polsku opowiada nam historię pivovara (browaru) i technologię
warzenia piwa. Obecnie wyrabiane piwo „Opat” w
27
rodzajach, nawiązuje swoją nazwą do dawnych założycieli
browaru zakonu Benedyktynów, którzy przybyli tutaj z Pragi, w
1348 roku. Tę datę uznano także
za początek tradycji warzenia
piwa w mieście. Obecny browar postawiono w latach 1712-14 w
odległości około 2 km od klasztoru. Wchodzimy do środka.
Przewodnik zapoznaje nas z procesem produkcji i pokazuje
wielkie miedziane kadzie ze słodem, olbrzymie zbiorniki z
dojrzewającym piwem, jego
beczkowanie i butelkowanie,
oraz muzealne zbiory browaru.
Degustacja 5 gatunków piwa: pełne, pieprzowe, ciemny
porter, miodowe i z marihuaną, która w Czechach jest
dozwolona, przepełnia nasze pęcherze. Po degustacji i
zakupach piwa w fabrycznym sklepie, jedziemy do
Skalnego Miasta (Adršpašsko-teplické skály). To fantastyczny
kamienny
labirynt
wyrzeźbiony siłami natury. Rezerwat
stanowi część Gór Stołowych.
Idziemy wyznaczonym szlakiem z
przewodnikiem i podziwiamy widoki
niezwykłych ostańców pokrytych
lasem i wznoszących się ku niebu.
Urokliwe formacje skalne mają różne
nazwy np.: Głowa Cukru, Wielbłąd,
Orle Gniazdo, Słonie, Dywany, U
Krasnoluda (U Trpaslíka). Oglądamy
dwa górskie wodospady: Malý i Velký
Adršpašský. Wspinamy się za
dodatkowe 50 czeskich koron po 200
schodach
do
przystani
łodzi
turystycznych. Przepływamy część
Adrszpaskiego jeziorka. Zwiedzanie
Skalnego Miasta przedłuża się. Powrót. Przed nami
Kudowa Zdrój i msza św. w Czermnej w kościele św.
Bartłomieja obok kaplicy czaszek zbudowanej w latach 1776–
1804. Kręta droga i korki nie pozwalają nam jednak przyjechać
na czas. Spóźnienie ok. 20 min. uniemożliwia nam obejrzenie
kaplicy czaszek, a wnętrze kościoła możemy obejrzeć tylko
przez kratę. Wracamy drogą stu zakrętów do Radkowa na
zasłużoną kolację. Cdn. /oprac. Kazimierz Dusza).

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 spowiedzi i przyjęcia Komunii św. O
godz. 18.00 Msza św. dla młodzieży
przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania.
2. Dziękujemy pp. Urszuli i Zdzisławowi
Tywonkom za ofiarowane brzózki a p.
Ryszardowi za posprzątanie kościoła i
ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą
niedzielę.
3. Od jutra rozpoczynamy okres zwykły w ciągu
roku. Obejmuje on 33 lub 34 tygodnie w cyklu
rocznym, w nich wspominamy tajemnice
Chrystusa w ich całej pełni. Jutro ochodzimy
święto Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła a w
czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i
Wiecznego Kapłana.
4. W środę 12 czerwca o godz. 18.45

zapraszamy przedstawicieli grup
przygotowujących ołtarze na Boże Ciało na
spotkanie organizacyjne.
5. 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.
6. Pielgrzymka dla dzieci
pierwszokomunijnych z ks. Michałem do
Lewiczyna odbędzie się w sobotę 15
czerwca. Wyjazd z Sobikowa o godz. 12.00.
7. Ks. Michał zaprasza na pielgrzymkę
pieszą z Jasnej Góry do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach w dniach 2228 czerwca. Wszelkie informacje i zapisy u
ks. Michała.
8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
– Sławomir Gwardys, kawaler z par.
Mniszew i Kamila Grabarczyk, panna z
Obrębu w par. tutejszej - zapowiedź druga.
– Grzegorz Michał Karaszkiewicz, kawaler z
Czarnego Lasu w par. tutejszej i Paulina
Estera Grzenkowicz, panna z par. w
Kobyłce - zapowiedź druga.
– Krzysztof Matosek, kawaler z par. w
Kędzierówce i Aleksandra Fit, panna z

Sobikowa w par. tutejszej – zapowiedź
pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.
9. 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.
10. 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”.

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

12. KPRM organizuje wyjazd wypoczynkowy dla
seniorów i rodzin z dziećmi w dniach 29.0804.09.2019 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.
13. 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
Jezu mój, Ty sam wiesz, ile
cierpię prześladowań, a tylko
dlatego, że jestem Ci wierna i że
silnie stoję przy żądaniach
Twoich. Tyś siłą moją, wspieraj
mnie, abym zawsze wiernie
spełniła wszystko, co żądasz
ode mnie. Ja sama z siebie nic
nie mogę, ale jeżeli Ty mnie
wspierasz, niczym mi są
wszystkie trudności. (Dz 91)

Intencje Mszalne 09 VI 2019 – 16 VI 2019
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, ,
Natalia Magdalena Cieślak
13.15 + Władysławy i Władysława Pietrzaków, Jana i
Aleksandry Pawlak i zm. z rodz. Pietrzaków i
Pawlaków
18.00 + Róży i Zygmunta Gward
Poniedziałek 10.06.
17.30 + Sławomira Budnera w 30 dni po śmierci.
18.00 + Zygmunta Golika w 42 rocz. śm., Marianny
Gałeckiej w 20 rocz. śm.
Wtorek, 11.06.
18.00 + Małgorzaty Fydrych (im.), Czesława,
Antoniego i Józefa Rotuskich, Stanisława, Artura i
Marianny Grzesikiewicz
Środa 12.06.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Mariusza Szczygielskiego (ur.)
- O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Agnieszki
Gawdzik w 100 rocz. urodzin
+ Heinricha Serena
Piątek, 14.06.
18.00 + Wojciecha Krawczyka – int. rodz. Kużajskich
19.00 (Czachówek) + Lecha Antoniego Dunina
Sobota,15.06.
17.30 O bł. Boże dla Ewy i Zbigniewa Stanisławskich z
okazji 50 rocz. ślubu
18.00 + Antoniego i Marianny Choińskich i zm. z rodz.
Choińskich i Brzezińskich
Niedziela, 16.06.
8.30 (Czachówek) + Stanisławy Choińskiej
8.30 (Czachówek) + Józefa, Czesławy, Stanisława i
Haliny
10.00 + Antoniego (im.) i Krystyny Pieniążek
10.00 + Jana Stańczyka (im.)
12.00 O bł. Boże, potrzebne łaski, żywą wiarę dla
Ignacego Dunina i jego rodziny
12.00 + Grzegorza Krawieckiego w 3 rocz. śm.
13.15 + Zygmunta Kozickiego, Władysławy, Marianny i
Franciszka Kozickich, Antoniego i Karoliny Woźniak
Intencje spisano 07.06.2019 r.

Tweet od Papieża
„Duch jest główną postacią życia
chrześcijańskiego, Duch Święty,
który jest z nami, towarzyszy nam,
przemienia nas, zwycięża z nami..”
/Franciszek/

Refleksja na
Niedzielę Zesłania Ducha
Świętego
W Ewangelii Jezus obiecał swoim uczniom, że
gdy odejdzie do Ojca, to przyjdzie Duch Święty,
który doprowadzi ich "do całej prawdy" (J
16,13). Nazywa Go wprost "Duchem Prawdy" i
wyjaśnia, że Duch wprowadzi ich w coraz
większe zrozumienie tego, co On, Mesjasz,
powiedział i uczynił, a zwłaszcza w Jego śmierć
i zmartwychwstanie. Apostołom, nie mogącym
znieść zgorszenia męki swego Mistrza, Duch da
nowy klucz do interpretacji, aby ich wprowadzić
w prawdę i piękno wydarzenia zbawczego/…/
Świat potrzebuje mężczyzn i kobiet nie
zamkniętych, lecz napełnionych Duchem
Świętym. Zamknięcie na Ducha Świętego jest
nie tylko brakiem wolności, ale także
grzechem./Z homilii Papieża Franciszka- 24.05.2015/

Weekly tweet - wpis tygodnia
To ważne słowa, skoro Jezus nie siedział, a wstał
i nie mówił, a donośnym głosem zawołał
i nie do wszystkich spragnionych, ale wierzących
z nim wspólnie w Święto Namiotów się modlących.
Bo kto spragniony wiary, niech przyjdzie

do Mnie i pije!

Każda dusza łaknąc strumieni wody żywej - żyje.
Kazimierz
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