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                        Czwarta  Niedziela Wielkanocna 

                          Liturgia Słowa 

 
Pierwsze czytanie: Dz 2, 14a. 36-41  (Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem) 

Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b)  (Pan mym 

pasterzem, nie brak mi niczego) 

Drugie czytanie: 1 P 2, 20b-25  (Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych) 

Ewangelia: J 10, 1-10  (Jezus jest bramą owiec) 

 
KONSTYTUCJA 3 MAJA 

 

Dziś w Polsce obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Święto Konstytucji jest Świętem Narodowym, wprowadzone 
na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów konstytucji 3 Maja w 1791 r. Jest pierwszą nowoczesną 
spisaną konstytucją w Europie, a drugą na świecie po 
amerykańskiej. Została uchwalona przez Sejm Czteroletni. Dwa dni 
po uchwaleniu Konstytucji, Sejm Czteroletni podjął uchwałę o 
wzniesieniu Świątyni Najwyższej Opatrzności jako wyrazu 
dziękczynienia za uchwalenie Ustawy Rządowej, a  król dokonał 
symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego pod kościół 
Opatrzności, którego budowa rozpoczęła się kilka tygodni 
wcześniej. Plany te jednak pokrzyżowała wojna w 1792 r z Rosją. 
W kościele katolickim w Polsce 3 maja to Święto Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski, upamiętniające złożone przez Jana 
Kazimierza w trakcie potopu szwedzkiego śluby lwowskie, kiedy to 
król powierzył Polskę pod opiekę Matki Bożej. Po napaści Niemiec 
w 1939 władze okupacyjne zakazały obchodzenia święta Królowej 

Korony Polskiej. Nie uznawały go również władze Polski Ludowej po 

II wojnie światowej. Jest świętem narodowym w Polsce i na Litwie.  
/Wybrał  opracował: K. Dusza/  
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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 
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15 obietnic Maryi dla tych, którzy będą odmawiać 
różaniec 

 
Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego 
upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), 
dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny. Jednak 
Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu 
dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Roche, 
który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak też i liczbę 150 
Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą 
Pańską. Już w czasach najnowszych Jan Paweł II znany w wielu dziedzinach ze 
swojej odkrywczej postawy teologicznej i pastoralnej, w liście z 16.10.2002 roku 
zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O różańcu świętym) proponuje dodać 
dla jego pełności tajemnice światła, związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, 
jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach. Wracając do bł. Alana Rupe, 
dodajmy, że on założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. 
ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym 
imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic 
dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:  

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma 
wyjątkowe łaski. 

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą 
odmawiać różaniec. 

3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży 
heretyków. 

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite 
przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; 
podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. 

5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie. 
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie 

tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze 
nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa 
w łasce i osiągnie życie wieczne. 

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez 
sakramentów Kościoła. 

8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię 
Jego łaski. 

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego. 
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. 
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca. 
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach. 
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą 

mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci. 
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego 

Syna Jezusa Chrystusa. 
15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.                          

                                                                                                                         /Oprac. K.Dusza/ 



Ogłoszenia duszpasterskie 

1.  W czasie pandemii Służba Boża w parafii 

sprawowana jest wg ogłoszonego programu. 

Prosimy o zachowanie zasad higieny i 

respektowanie zakazów i nakazów władz 

państwowych i kościelnych.                                                        

2. W związku ze zmianą przepisów 

dotyczących ilości wiernych mogących 

uczestniczyć w czynnościach liturgicznych 

informujemy, że w naszym kościele na 

powierzchni przekraczającej 405 m2 może 

brać w nich udział 27 osób.                                                                           

3.  Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o 

godz. 10.00 Nabożeństwo Majowe. Po Mszy 

św. o 12.00 nie będzie spotkania Kół 

Różańcowych. Nie będzie również Mszy św. 

w Buczynowie przy figurze MB Królowej 

Polski.                                                                                        

4.  Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o 

Powołania do Kapłaństwa i do Życia 

Konsekrowanego (3 – 10 maja). Zbiórka na 

tacę jest przeznaczona na potrzeby 

Wyższego Metropolitalnego Seminarium 

Duchownego Św. Jana Chrzciciela w 

Warszawie.                                                                                                                                              

5. W piątek 8 maja obchodzić będziemy 

Uroczystość św. Stanisława, Odpust 

Parafialny. Msze św. odprawimy o godz. 

10.00 i 18.00 w kościele.                                                                                    

6. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa 

majowe odprawiane w dni powszednie w 

Sobikowie codziennie o godz. 17.30. W 

niedzielę i uroczystości po Mszy św. o godz. 

10.00. W tym roku nie będzie nabożeństw 

Majowych w kaplicy w Czachówku.                                                                                                                                                                                    

7. Z uwagi na stan epidemiczny ulega zmianie 

termin Bierzmowania. Jeżeli będzie to możliwe to 

młodzież przystąpi do niego 14 września tego 

roku.                                                                                                

8. Z tego samego powodu ulega również zmianie 

termin I Komunii Świętej. Zgodnie z zaleceniem 

Kurii Metropolitalnej Warszawskiej nowy termin 

zostanie podany dopiero wówczas gdy dzieci 

wrócą do szkoły.                                                                                                                        

9. 7. 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.                                               

10.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Cezary Żeńca, kawaler z Czarnego Lasu w par. 

tutejszej i Natalia Muranowska, panna z par. św. 

Mikołaja w Grójcu – zapowiedź pierwsza              

– Artur Zauska, kawaler z Krzaków 

Czaplinkowskich w par. tutejszej i Kinga 

Aleksandra Przybyłek, panna z par. w Baniosze                   

– zapowiedź druga.                                                                                                                                                                   

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                          

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela” oraz miesięcznik 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.  

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 
 

Jezu mój, oto dziś idę na puszczę, 

aby rozmawiać tylko z Tobą, Mistrzu 

mój i Panie. Niechaj ziemia umilknie, 

Ty sam mów do mnie, Jezu, Ty 

wiesz, że nie rozumiem głosu innego 

tylko Twój - Pasterzu dobry. W 

mieszkaniu serca mojego jest owa 

puszcza, gdzie żadne stworzenie 

przystępu nie ma. Tyś sam w nim 

Królem. (Dz. 725). 

 

Papież Franciszek do Polaków 

Drodzy Polacy, serdecznie pozdrawiam każdego z was i wasze rodziny. Pojutrze 
rozpoczniemy maryjny miesiąc maj. Pozostając w domach z powodu pandemii, 
wykorzystajmy ten czas do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji 
nabożeństw majowych. Z rodziną, bądź indywidualnie, wpatrujcie się w każdej chwili w 
Oblicze Chrystusa i w serce Maryi. Niech Jej matczyne orędownictwo pomoże wam przetrwać 
czas tej szczególnej próby. Z serca wam błogosławię. 

mailto:bogumila.dusza48@gmail.com


Intencje Mszalne 03 V 2020 – 10 V 2020 
 

 

 

Niedziela, 03.05.  

8.30 (Czachówek)  + Marianny Winiarek                                   

8.30 (Czachówek) + Krzysztofa Karalucha                              

10.00 + Zygmunta Kłosa i zm. z rodz. Kłosów i Tokajów                                                                                 

10.00 + Edwarda Dobrowolskiego w 4 rocz. śm. 

 Nabożeństwo majowe                                                        

12.00 + Zenona Miecznikowskiego w 5 rocz. śmierci, 

Stanisławy i Henryka Miecznikowskich i zm. z rodz. 

Rosłonów i Miecznikowskich                                                                                            

12.00 + Aleksandra, Marii i Czesława Mironiuk, Zofii 

Zalewskiej                                                                                       

13.15 + Jana (w 30 r. śm.) i Eugenii Baranów                                                                                   

13.15 + Stanisława, Ryszarda i Cecylii Molak, Wiktorii i 

Jana Molaków, Tadeusza i Ryszarda (w 1 rocz. śm.) 

Gorzkowskich 

Poniedziałek 04.05.                                                                                                        

18.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Zuzanny Pęczek 

z okazji 18 urodzin 

Wtorek, 5.05. 

18.00 + Marianny Michalskiej w 30 dni po śmierci       

Środa  06.05.    

17.30   + Adama Orlika w 30 dni po śmierci                                                                                    

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian, + Anieli i Franciszka Orłowskich, 

Stanisławy i Stanisława Nadolnych, + Zygmunta Golika 

(im.), Krystyny, Franciszka i Barbary Golik 

Czwartek,07.05. 

18.00 + Stanisława (im.) i Krystyny Rosłonów                         

Piątek, 08.05.  

10.00 + Stanisława Królaka i Stanisława Galeja                

18.00  + Stanisławy Karbowiak (im.), Mariana 

Karbowiaka                                                                             

Sobota, 09.05.  

16.30 + Jana Eineberga w 2 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Mees i Siekierzyńskich                                                  

17.00 + Jana i Barbary Krawczyk, Stanisława i Zofii 

Konarzewskich, Jerzego Lipka                                                  

18.00 + Władysława Masnego w 9 rocz. śm., Anieli i 

Jana i Zdzisława Bursa                                                                            

Niedziela,  10.05.                                                                                                               

8.30 (Czachówek) + Jana Zawadki                                               

8.30 (Czachówek) + Stanisława Papisa i Zofii 

Iwańskiej                                                                     

10.00 + Stanisława Gnatowskiego 

10.00 + Franciszka i Julianny Pruszewskich, Marianny 

Kopyra, Zdzisława Smakuszewskiego                                                                                           

12.00 + Tadeusza Gawędy w 20 rocz. śm., Władyslawy 

i Stanisława Gawędów, Stanisławy i Kazimierza 

Pielaszek, Jerzego Kur                                                                 

13.15  + Sławomira Krzyczkowskiego w 12 rocz. śm., 

Edwarda i Jadwigi Krzyczkowskich, Haliny, Edwarda                                                                         

 

Tweet od Papieża 

„Nie lękajcie się, nie bójcie się: oto 
obwieszczenie nadziei. Jest to wieść 

dla nas dzisiaj. Są to słowa, które 
Bóg powtarza nam w nocy, której 

doświadczamy.”        /Franciszek/ 
  

i Jerzego Jankowskich                                                                                           

13.15  + Marianny Gryczka w 15 rocz. śm., Apoloniusza Gryczka w 4 

rocz. śm. 

Intencje spisano .01.05.2020 r.                                                             

 

Refleksja na  

Czwartą  Niedzielę Wielkanocną 
Jezus przynosi Dobrą Nowinę o zbawieniu, które 
raz na zawsze odmieniło losy ludzkości. Tylko On 

jest jedynym i powszechnym Zbawicielem. Porównując siebie do 
bramy wiodącej do owczarni, zapewnił, że prawdziwe duchowe 
korzyści otrzymują ci, którzy podejmują drogę, którą On wytyczył i 
przebył. Słowa Jezusa zapisane w Ewangelii: „Jeżeli ktoś wejdzie 
przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 
pastwisko”. Spełnia się i zyskuje nową jakość pełne ufności 
wyznanie starotestamentowego psalmisty, powtarzane w psalmie 
responsoryjnym: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego”. 
Czwarta niedziela wielkanocna ukazuje wzór Jezusa Dobrego 
Pasterza, który troszcząc się o swoich wyznawców, stale dodaje 
nam sił do mężnego wyznawania wiary w Niego./ks. prof. 
Waldemar Chrostowski/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Wystarczyła własna wola, nikt nikogo nie 

zmuszał, 

by rozpierzchły się owce w czasie 

koronawirusa, 

chociaż apele były, nawet hierarchów 

kościoła, 

mimo że „Nie lękajcie się” Pasterz wołał. 

Widocznie nie znamy głosu swego pasterza na 

ziemi 

i słuchaliśmy pseudopasterzy wyrosłych na 

epidemii. 

                                          Kazimierz 

Za tydzień o Najświętszej Maryi Pannie 

Fatimskiej i św. o. Andrzeju Boboli  

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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