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                     Piąta Niedziela Wielkanocna  

                                                                      Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 6, 1-7  (Wybór pierwszych diakonów) 

Psalm responsoryjny: Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22)  (Okaż swą łaskę 

ufającym Tobie) 

Drugie czytanie: 1 P 2, 4-9  (Powszechne kapłaństwo) 

Ewangelia: J 14, 1-12  (Ja jestem drogą i prawdą, i życiem) 

 

Najświętsza Maryja Panna Fatimska  
 

W najbliższą środę 13 maja przypada 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Fatimy.  W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej 
miejscowości o nazwie Fatima trójce 
pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o 
dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich 
ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, 

ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować 
dzieci na przyjście Maryi. Pierwsze objawienie 
Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 
r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: "Nie 
bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z 
Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły 
co miesiąc o tej samej porze. W październiku 
powiem wam, kim jestem i czego od was 

pragnę. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata". 
Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce 
do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie 
posłużyć się jej osobą, by Maryja była bardziej znana i kochana, by 
ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Trzecie objawienie z 
13 lipca przedstawiało wizję piekła i zawierało prośbę o odmawianie 
różańca. Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu 
aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września było ponowieniem 
prośby o odmawianie różańca. Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13 
października. Mimo deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi 
oczekujących na cud. Cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość 
swoich objawień. Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu 
aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września było ponowieniem 
prośby o odmawianie różańca. Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13 
października. Mimo deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi 
oczekujących na cud. Cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość 

swoich objawień. /Oprac K. Dusza za  https://brewiarz.pl/czytelnia/. 
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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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ŚW. ANDRZEJ BOBOLA 

W najbliższą sobotę 16 maja  obchodzić będziemy Uroczystość św. Andrzeja Boboli 

prezbitera i męczennika - Patrona Polski. 

  

Św. Andrzej Bobola wśród dotkniętych zarazą w Wilnie (obraz Jana Molgi).

Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka w bardzo religijnej rodzinie 
szlacheckiej. W latach 1606-1611 pobiera w jednej ze szkół jezuickich w Wilnie nauki humanistyczne 
wstępne i średnie wraz z retoryką. Tu zdobył doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w 
przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła i prowadzić dyskusje z teologami 
prawosławnymi. 31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstępuje do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach 
nowicjatu składa w 1613 r. śluby proste. W latach 1613-1616 studiuje filozofię na Akademii Wileńskiej,  

W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym i 
prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. W latach 1625-1629 Wilno nawiedziło kilka 
niezwykle groźnych epidemii, które dziesiątkowały mieszkańców. Ludzie masowo opuszczali miasto. 
Chorzy leżeli na ulicach lub w zamkniętych domach. Ojciec Andrzej Bobola wraz z innymi kapłanami 
nieśli tym opuszczonym i porzuconym, swą ofiarną pomoc duchową i materialną. Nie bacząc na 
możliwość zarażenia się, O. Andrzej opiekował się chorymi i głodnymi ludźmi. Spowiadał wiernych i 
udzielał im sakramentów świętych, a zmarłych grzebał. Wielu duchownych oddało swe życie w czasie 
tych straszliwych epidemii, służąc do końca swym braciom potrzebującym pomocy. Andrzej wyróżniał 
się żarliwością o zbawienie dusz. Dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań i w spowiadaniu. W 
roku 1657 Kozacy ponownie najeżdżają Polskę. W maju 1657 r. Pińsk zajmuje oddział kozacki. Andrzej 
Bobola chroni się w Janowie 30 kilometrów od Pińska. 16 maja do Janowa wpadają Kozacy i zaczynają 
mordować Polaków i Żydów. O. Andrzej ratuje się ucieczką, jednak pod Mogilnem żołnierze dopadają 
jezuitę.  
Z o. Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego, przywiązano go do słupa i zaczęto bić 
nahajami. Ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, Oprawcy upletli z 
gałęzi wierzbowych koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę. Zaczęto go policzkować, 
wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Wreszcie oprawcy okręcili 
sznurem, i przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany kłuciem lanc. W Janowie 
przed dowódcą potwierdził swoją wiarę mówiąc "Moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się". Na 
te słowa dowódca chcąc go zabić zranił go w rękę, którą jezuita się zasłonił. Kapłana zawleczono do 
rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tonsury wycięto mu ciało 
do kości na głowie, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto 
mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono 
otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę 
dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia 16 maja 1657 roku. Uroczystego 
ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski dokonał kard. Józef Glemp w Warszawie , 16 maja 
2002 r. podczas Mszy świętej w sanktuarium ojców jezuitów, w którym są przechowywanie relikwie 
Świętego. Nie jest przypadkiem zbieżność dat: 1920-2020. W 1920 roku w ostatnim dniu nowenny do 
bł. jeszcze wtedy Andrzeja Boboli SJ i bł. Władysława z Gielniowa nastąpił przełom w bitwie i miał 
miejsce Cud nad Wisłą. Na Placu Zamkowym w Warszawie modliło się 100 tysięcy warszawiaków. 
Trudno nie zauważyć też innej analogii: oba zagrożenia przybyły z krajów komunistycznych. Wtedy św. 
Andrzej Bobola uratował nas przez zalewem bolszewickim. Teraz może nas uratować przed pandemią 

korona wirusa z komunistycznych Chin. Módlmy się oto z wiarą! /Oprac. K. Dusza wg. /www.poznan-
jezuici.pl/ sanktuarium/ogloszenia/ nowenna-do-sw-andrzeja-boboli-w-czasie-epidemii-2/ 
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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. W sobotę 16 maja przypada uroczystość św. 

Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona 
Polski i metropolii warszawskiej. Uroczysta Msza 

św. zostanie odprawiona w Sanktuarium św. 

Andrzeja Boboli na Mokotowie o godz. 18.00 pod 
przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, 

Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego.                                                                                         

4. Dziękujemy parafianom, którzy w ubiegłym 

miesiącu złożyli ofiary na tacę poprzez nasze konto 

parafialne. W ten sposób okazali swą troskę o 

bieżące funkcjonowanie wspólnoty.                                                                                                                                               

5. 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.                                                                                                                                                                                                           

6. Z uwagi na stan epidemiczny ulega zmianie 

termin Bierzmowania. Jeżeli będzie to możliwe to 

młodzież przystąpi do niego 14 września tego roku.                                                                                                                                                                      

7. 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                                                         

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.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

– Cezary Żeńca, kawaler z Czarnego Lasu w par. 

tutejszej i Natalia Muranowicz, panna z par. św. 
Mikołaja w Grójcu – zapowiedź druga.                                                                                        

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                          

10. 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 okazji 20. rocznicy święceń 

kapłańskich, księdzu 

wikariuszowi Tomaszowi, 

zdrowia, spokoju i pogody 

ducha oraz niezliczonych 

łask Bożych. Niech dobry 

Bóg błogosławi i wspiera w 

służbie Bogu i człowiekowi, tego życzą 

grupy parafialne i redakcja „Wieści 

Parafialnych” 

 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

O Boże niezgłębionego miłosierdzia, 
który mi pozwalasz modlitwą niegodną 
nieść ulgę i pomoc konającym, bądź 
błogosławiony tyle tysięcy razy, ile 
gwiazd na niebie i kropel wody we 
wszystkich oceanach. Niech miłosierdzie 
Twoje rozbrzmiewa z całego okręgu 
ziemi i niech się wzbija do stóp tronu 
Twego, wielbiąc ten największy przymiot 
Twój, to jest to niepojęte miłosierdzie 

Twoje..  /Dz. 835/ 

 

Papież Franciszek do Polaków 

Pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, pojutrze będziecie obchodzili 
uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski. Od wieków ten 
wielki święty pozostaje w pamięci i duchowości Polaków jako nieugięty obrońca wiary, 
porządku moralnego i społecznego, opiekun najsłabszych i bezbronnych, pasterz gotowy 
oddać życie za Chrystusa i za swoje owce. Przez jego wstawiennictwo módlmy się za 
Kościół w Polsce i za naród polski, aby w dzisiejszej trudnej sytuacji światowej 
spowodowanej pandemią i w każdym czasie  mógł cieszyć się Bożym błogosławieństwem, 
pokojem i pomyślnością.             /Z audiencji Papieża Franciszka wygłoszonej w środę 6 maja 2020 r./  
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Intencje Mszalne 10 V 2020 – 17 V 2020 
 

 

 

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 

Jerzego Jankowskich                                                                                           

13.15  + Marianny Gryczka w 15 rocz. śm., 

Apoloniusza Gryczka w 4 rocz. śm.                                                                      

Poniedziałek 11.05.                                                                                                        

18.00 + Stanisława Szturemskiego (im.) 

Wtorek, 12.05. 

18.00 int. wolna                                                                          

Środa  13.05.    

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,  

Dziękczynna za dar Kapłaństwa w 20 rocz. święceń 

Czwartek,14.05. 

17.00 + Henryka Zauski w 30 dni po śmierci                                                                                             

18.00 + Marianny i Władyslawa Widłak, Zofii i Feliksa 

Szyper 

Piątek, 15.05.  

18.00  + Wacława Lenarta w 32 rocz. śm., i zm. z rodz. 

Lenartów, Marioli i Zbigniewa Walczaków                                             

Sobota, 16.05.  

17.00 + Marianny, Józefa i Franciszki Łuczaków                             

18.00 + Stanisława i Michaliny Marszałów, Zofii, 

Henryki i Antoniego Matysiaków, Andrzeja Otulaka 

Niedziela,  17.05.                                                                                                               

8.30 (Czachówek) Dziękczynna p. Zofii Antosiewicz 

8.30 (Czachówek) O bł. .Boże i potrzebne łaski dla 

Antosia                                                                                           

10.00 + Andrzeja i Henryka Amelów, zm. rodziców 

Amelów i Szczepańskich oraz zm. z rodz. Amelów i 

Szczepańskich 

10.00 + Marianny, Michała i Antoniego Owczarków, 

dziadków Owczarków i Borowskich                                                                         

12.00 + Zbigniewa Wlazeł w 21 rocz. śmierci                              

12.00 + Władysława Lewandowskiego, Stanisława, 

Cecylii, Elżbiety i Anny Lewandowskich                                                                                            

13.15 + Stanisława, Andrzeja i Zofii Kur, Wincentego 

Barana                                                                                              

  

 

 

Tweet od Papieża 

„Wykorzystajmy ten czas pandemii 

jako próbę, aby przygotować się na 

jutro dla wszystkich. Bez całościowej 

wizji nie będzie przyszłości dla 

nikogo..”.         Franciszek/ 
  

13.15  + Heleny i Bronisława Anuszewskich, Stanisławy i Karola 

Buczków, Jana Jędrzejczyka                                                                                        

Intencje spisano .08.05.2020 r.                                                            

 

Refleksja na  

Piątą Niedzielę Wielkanocną  

Fragment dzisiejszej Ewangelii stanowi 
część mowy pożegnalnej Jezusa w Wieczerniku. Po 
zapowiedzi zdrady Judasza uczniowie czują lęk, 
konsternację, zagubienie. Jezus uspokaja ich: „Niech 
się nie trwoży serce wasze”. Uczniowie powinni 
zaufać. Podobnie, jak dotychczas ufali Jemu, po 
odejściu Jezusa mogą zdać się całkowicie na Boga 
Ojca. Ześle Ducha Świętego. Odchodząc do Ojca 
Jezus zapewnia uczniów, że zabierze ich „do Siebie”, 
do domu swego Ojca. W domu Ojca jest „wiele 
mieszkań”. Każdy więc może z zaufaniem przyjąć, że 
również dla niego. Nie musimy być idealni, doskonali, 
perfekcyjni duchowo czy moralnie, absolutnie wierni… 
Zresztą nikt z nas takim nie jest. Wystarczy, że 
zawierzymy i zaufamy Jezusowi i Bogu Ojcu. Jaki 
Ojciec, taki Syn: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”               
/Deon – Stanisłąw Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Tyle wieków minęło, a my ciągle Tomaszami 
I tymi co nie poznali Boga czyli Filipami. 
Czyż nie podobne do nich jest życie nasze? 

A Jezus mówi! «Niech się nie trwoży 
serce wasze. 

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! 
Więc Jego naukę w prawdzie odważnie 

w życie, nieście. 
                                                      Kazimierz 
 

Wkrótce w WP - Apel Papieża i Wizja Różańca 

                                         Redakcja: Kazimierz Dusza 

 

Do użytku wewnętrznego  

  

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

