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Czwarta Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13 (Namaszczenie Dawida na króla)
Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b) (Pan mym
pasterzem, nie brak mi niczego)
Drugie czytanie: Ef 5, 8-14 (Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus)
Ewangelia: J 9, 1-41 (Uzdrowienie niewidomego od urodzenia)

O relikwii Korony Cierniowej
Korona Cierniowa otaczana była w Paryżu czcią od momentu przybycia
do miasta. To tu dzień 18 sierpnia 1239 r., kiedy relikwia znalazła się
nad Sekwaną, ogłoszony został świętem przez Króla św. Ludwika IX. Król francuski nabył
Koronę Cierniową od łacińskiego cesarza Bizancjum Baldwina II za olbrzymią sumę 135
tys. liwrów w złocie. Pamiętnego dnia złoty relikwiarz nieśli osobiście król Ludwik IX i jego
brat Robert. Obaj, bez butów na nogach, ubrani jedynie w lniane szaty szli ulicami Paryża,
a mieszkańcy stolicy, szczelnie wypełniający świątecznie udekorowane ulice, padali na ten
widok na kolana i czynili znak krzyża. Nigdy w królestwie nie było dnia bardziej uroczystego
i radosnego napisze później francuski kronikarz. Król Ludwik kazał wybudować świątynię,
która stała się skarbcem dla tej niezwykłej relikwii. Tak powstała perła gotyckiej architektury
– Sainte Chapelle, gdzie Korona była przechowywana przez kolejnych 450 lat. W czasie
rewolucji francuskiej, kościół splądrowano, jednak materialną pamiątkę po Męce Chrystusa
udało się uratować. Od 1804 r nieprzerwanie przebywała ona w Notre Dame. Taka była
kiedyś katolicka Francja i jej lud.
W skarbcu Katedry Notre Dame znajdowało się wiele innych cennych relikwii m.in.
relikwiarz drzewa Krzyża Świętego, który był świadkiem koronacji królów Polski od czasów
Władysława Jagiełły poczynając. Ponadto drzazga i gwóźdź z Krzyża Św. Jednak to czym
chlubiła się Francja od wieków były właśnie przechowywane, jedne z największych relikwii
chrześcijańskich – Korona Cierniowa Jezusa. Przenieśmy się teraz w czasy przez nas
naocznie przeżywane, do 15 kwietnia 2019 r do Paryża. To poniedziałek, następny dzień
po Niedzieli Palmowej. Wybucha pożar. Pali się dach i poddasze. Poza intensywną akcją
straży pożarnych i innych służb, dzieją się akcje których nie widzimy. W tym dnu służbę
kapelana paryskiej straży pożarnej pełni 50 – letni ks. Jean-Marc Fournier. Wezwany został
do płonącej świątyni. Z narażeniem życia wbiega do katedry i wśród płomieni, ognia i
spadających elementów konstrukcji sklepienia, po pokonaniu nie bez problemów
zakodowanego sejfu, i schłodzeniu relikwiarza wodą wynosi Koronę Cierniową w
bezpieczne miejsce. Kiedy płomienie zaczęły zagrażać północnej wieży Notre Dame ks.
Fournier korzysta z okazji i błogosławi wyniesionym Najświętszym Sakramentem mury
płonącej świątyni, wierząc w Bożą interwencję. Nie tylko ogień się zatrzymał, ale też udało
się ocalić wieżę północną, a w konsekwencji także wieżę południową. Ocalał również
rzeźba-relikwiarz w kształcie koguta znajdująca się na szczycie iglicy paryskiej katedry
zawalonej wskutek żywiołu. Niewiele brakowało aby bezcenny skarb jakim są relikwie
Korony Cierniowej naszego Zbawiciela, zachowane w całości, zostały utracone na zawsze.
/Oprac. K. Dusza na podstawie Art. G. Górnego – Niedziela 5 maj 2019 r./
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorki i czwartki
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 18.00
*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 Zwiastowania Pańskiego
W tym tygodniu 25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dawniej nazywana
świętem Zwiastowania N.M.P. obchodzona dorocznie 25 marca, przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od
którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z
Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny
i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada
często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z
tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Początki tej uroczystości są nadal
przedmiotem
dociekań.
Najprawdopodobniej nie została
ona
wprowadzona
jakimś
formalnym dekretem władzy
kościelnej, ale wyrosła z refleksji
nad wydarzeniem tak szczegółowo
przedstawionym na kartach
Ewangelii.
Uroczystość
Zwiastowania zaczął najpierw
wprowadzać Kościół Wschodni już
od wieku V. Na Zachodzie
przyjęło się to święto od czasów
papieża św. Grzegorza Wielkiego
(+ 604). Najstarszym świadectwem
tego święta na Wschodzie jest
homilia Abrahama z Efezu,
wygłoszona najprawdopodobniej
w Konstantynopolu pomiędzy
latami 530-550. Święto w
Konstantynopolu potwierdzone jest
w VI w., w Antiochii pod koniec VI
w., w Jerozolimie w I połowie VII w.
Na
Zachodzie
natomiast
potwierdzenie znajdujemy w VII w. (Rzym i Hiszpania). W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę,
gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tylko moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa
Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd. Z
czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako "błogosławioną między
niewiastami", wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Liber Pontificalis papieża św.
Sergiusza I (687-701) poleca, aby w święto Zwiastowania, podobnie jak w święto Ofiarowania Pana Jezusa,
Narodzenia i Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja z litanią z kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej
Większej. O święcie Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) i w Trullo (692). We Francji na ten dzień
była przeznaczona osobna, bardzo piękna procesja. Wiadomo także, że już w IV wieku w Nazarecie powstała
bazylika Zwiastowania. Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady, który przeszedł na chrześcijaństwo.
Wybudował on kościół na miejscu, gdzie według podania miał stać domek świętej Rodziny. W roku 570 nawiedza
tę bazylikę i opisuje pielgrzym, Antoni z Piacenza. Przetrwała ona do wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu
wystawili o wiele większą i bardziej okazałą. Ta z kolei przetrwała aż do roku 1955, kiedy to franciszkanie
wystawili nową, obecnie istniejącą świątynię. W odległości ok. 200 metrów od niej znajduje się kościół św. Józefa.
W wieku VI stał na tym miejscu kościół Matki Bożej Karmiącej. W pobliżu tego znajduje się także synagoga,
zbudowana na miejscu tej, w której Chrystus często przebywał i nauczał. Pamiątką najpewniejszą z czasów
Maryi jest jej Studnia, jedyna zresztą w Nazarecie. Na tym miejscu stał kiedyś kościół poświęcony św. Gabrielowi,
aniołowi.
Nie mamy pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano właśnie 25 marca. Najczęściej
podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca z dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie - 25 grudnia, a
zatem datami, które dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania wykluczają
jednak ten element. Chrześcijanie pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca i
początku kwietnia. Związane to było z datą 14 Nizan w Starym Testamencie - ze świętem Paschy.
Prawdopodobnie dlatego właśnie w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania - początku
Życia, które przez mękę, śmierć i z martwych powstanie odnowiło wszechświat. Powszechnie posługujemy się
dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to "Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański".
/Opracował: Kazimierz Dusza na podstawie - Sanctus.pl/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13:15 nie będzie spotkania dla
dzieci klas IV w ramach przygotowania do
Rocznicy I Komunii Św.
2. We wszystkie piątki Wielkiego Postu
odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej w
Sobikowie o godz. 17.30, w Czachówku o godz.
19.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy w
każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. Za
udział w nim można raz w tygodniu uzyskać
Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
3. Dziś nasz Parafialny Zespół Caritas nie będzie
zbierać ofiary do puszek na rzecz swoich
podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w
ramach programu Caritas Polska „Rodzina
Rodzinie”. O terminie zbiórki poinformujemy
później.
4. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z prośbą o
przekazywanie trwałych produktów spożywczych
do paczek wielkanocnych dla swoich
podopiecznych. Dary możemy składać do kosza
wystawionego przy bocznym ołtarzu, w kaplicy w
Czachówku oraz w sklepach spożywczych w
Czachówku i Gabryelinie. Wszystkim
ofiarodawcom w imieniu Caritas i podopiecznych
składamy serdeczne Bóg zapłać!
5. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o
zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.
Dziękujemy mieszkańcom Ludwikowa i Czaplina
za już złożone ofiary.
6. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy
do przekazywania 1% na rzecz naszego
Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego dokonać
należy wpisać na stronie 3 PIT 37 pod nr. 137
numer KRS Caritas AW – 0000225750, w nr. 139
PZC Sobików i koniecznie zakreślić nr 140. Bóg
zapłać wszystkim ofiarodawcom.
7. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:

– Maciej Łukasz Gaczyński, kawaler z par.
Świętej Rodziny w Warszawie i Edyta Beata
Miesiak, panna z Czarnego Lasu w par. tutejszej –
zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
8. KPRM informuje, ze z uwagi na zagrożenie
koronawirusem wszystkie
wyjazdy zostały odwołane lub zawieszone.
Informacji udziela p. Bogumiła Dusza
telefonicznie pod nr. tel. 664 743 764 lub mailowo
pod adres: bogumila.dusza48@gmail.com
9. Z racji na wyjątkową sytuację epidemiczną,
Archidiecezja Warszawska organizuje
transmitowane na kanale You Tube rekolekcje
wielkopostne prowadzone przez biskupa Michała
Janochę. Rekolekcje odbędą się w dniach 29
marca - 1 kwietnia (od V niedzieli wielkanocnej
do środy włącznie) podczas transmitowanej Mszy
św. o godz. 18.30 w kościele seminaryjnym.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
” Powiedział mi Pan: Zabieram cię na cały
Post do swojej szkoły, chcę cię nauczyć
cierpieć. - Odpowiedziałam: Z Tobą,
Panie, jestem gotowa na wszystko. - I
usłyszałam głos: Wolno ci pić z kielicha, z
którego Ja piję; ten wyłączny zaszczyt
daję ci dziś..” /Dz. 1626/

Modlitwa na trudny czas
Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego Ludu, dotkniętego chorobami duszy i ciała.
Spraw Boże, abyśmy cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem i wychwalali Cię za wszystkie
dobrodziejstwa. Otocz szczególną opieką Służbę Zdrowia, umocnij chorych i daj wieczne
odpoczywanie zmarłym. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Święta Maryjo,
Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Wszyscy Święci Pańscy, módlcie się za nami.
Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny - Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny - Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci - Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy- Wysłuchaj nas Panie!

Intencje Mszalne 22 III 2020 – 29 III 2020
Niedziela, 22.03.
Tweet od Papieża
8.30 (Czachówek) + Jana Książka
8.30 (Czachówek) + Marii i Józefa Kowalskich
„Módlmy się dziś razem za tych,
10.00 + Pawła Pęczka w 6 rocz. śmierci
którzy swoją pracą zapewniają
10.00 + Michała Olesińskiego, Genowefy i Franciszka
funkcjonowanie
społeczeństwa: za
Trzoch
wszystkich tych, którzy pracują, aby
12.00 + Heleny, Antoniego, Romana i Zenona
Chajęckich, Marianny i Stefana Królaków, Zenona
życie społeczne mogło toczyć się dalej.”
Wroneckiego
/Franciszek/
13.15 + Stanisławy Piekarniak w 5 rocz. śm., Ryszarda 13.15 + Andrzeja Tywonka
i Tadeusza Piekarniaków, Zdzisława Chmielewskiego,
Intencje spisano .21.03.2020 r.
Sławomira Borowskiego i zm. z rodz. Piekarniaków i
Szóstkiewiczów
Refleksja na
13.15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Karoliny Gut z
Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu
okazji 18 urodzin
Poniedziałek 23.03.
Pytanie uczniów o sens
17.30 + Heleny Kędzierskiej w 30 dni po śmierci
cierpienia niewidomego zakłada
18.00 + Elżbiety Drygaś w 1 rocz. śmierci
odwieczne powiązanie cierpienia z
Wtorek,24.03.
18.00 + Danuty Augustyniak w 10 rocz. śmierci
grzechem. Kto jest winny: „on czy jego
Środa 25.03. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
rodzice”? Niewątpliwie wiele cierpienia i
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
zła w świecie jest skutkiem ludzkich
Za parafian, - w intencji Dusz Czyśćcowych
grzechów,
ale istnieje również „cierpienie
Piątek, 27.03.
niezawinione”.–
/Stanisław Biel SJ/
18.00 + Zofii, Antoniego i Henryka Matysiak, Michaliny
i Stanisława Marszałów, Andrzeja Otulaka
19.00 (Czachówek) Int. wolna
Sobota, 28.03.
17.30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Alicji i Janusza
Słuchało uzdrowionego wielu
Lenard z okazji 50 rocz. ślubu
faryzeuszników,
18.00 + Marianny i Józefa Maciak, Stanisławy
Kaczmarskiej, Jadwigi Grzesiak
który mówił: «Bóg nie wysłuchuje
Niedziela, 29..03.
grzeszników,
8.30 (Czachówek) + Dominika Suleja
8.30 (Czachówek) + Jana Łukasika
ale wysłuchuje każdego, kto /…/
10.00 + Gabrieli i Jana Wójcików, Zofii Miszkowskiej,
pełni Jego wolę»
Heleny Dolińskiej
i taką, jeszcze wczoraj ślepemu, Bóg
12.00 + Aliny Kopyt w 11 rocz. śmierci, Jana
i Wiesława Kopyt
przydzielił mi rolę.

Weekly tweet - wpis tygodnia

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Gdy więc nieraz znużeni wiekiem, chorobami,
codziennością życia, czujemy się przygnębieni
– otuchą jest dla nas świadomość, że
i Chrystus cierpiał na Krzyżu. A cierpiał
niewinnie – za nas i za nasze grzechy.
Pociechą są dla nas Jego słowa, że smutek
nasz w radość się odmieni.

Więc ja odpowiedziałem Jezusowi, że
wierzę,
I mówię to też przed wami co się stało,
szczerze.
Kazimierz

W następnym nr. WP info. o relikwii Krzyża
Świętego. i cz. VI „Pierwszego Wizerunku”.
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