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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17 (Apostołowie nakładali ręce, a wierni
otrzymywali Ducha Świętego)
Psalm responsoryjny: Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b) (Niech cała
ziemia chwali swego Pana)
Drugie czytanie: 1 P 3, 15-18 (Znaczenie śmierci Chrystusa)
EwangeliaJ 14, 15-21 (Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy)
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W tradycji tego miesiąca należy odmawianie
różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do
docenienia tego wymiaru domowego, także z
duchowego punktu widzenia, +zmusiły+ nas
ograniczenia pandemii. Dlatego postanowiłem,
żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie
na nowo piękna odmawiania różańca w domu.

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorki i czwartki
kancelaria nieczynna

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i
nadziei.

* w kaplicy w
Czachówku: 8.30
* w kościele: 10.00,
12.00, 13.15
Dni powszednie
18.00
W czwartki o godz. 7.30

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś
powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.
Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy
pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie
Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i
czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i
dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości
zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi
prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych
przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O
Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza. Z Synem swoim
nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas
oddawaj.

Msze św.
Niedziela

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

WIZJA RÓŻAŃCA
W naszych „Wieściach Parafialnych z 3 maja br. Pisałem o wizjonerze dominikaninie, bł.
Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Roche, który w wieku XV dla różańca
ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dziesiątki,
każda przeplatana Modlitwą Pańską czyli Ojcze nasz. Podczas swych szesnastu lat
nauczania stał się znany jako kaznodzieja. Poświęcił się z całą siłą woli nadrzędnej misji,
jaką było odtworzenie niemal zapomnianej wiary w siłę zbawienną koronki różańcowej,
czego z powodzeniem dokonał w północnej Francji, we Flandrii i Holandii. On też założył
pierwsze bractwo różańcowe w 1470 r. To jemu ukazała się Najświętsza Maryja Panna,
która poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe.
Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec, a które
zamieściłem w numerze 18/268/ na początku maja 2020 r.
A jak opisał tę wizję w 1464 r. bł. Alanowi z la Roche. Ukazało się, piętnaście królowych,
majestatem swym nieskończenie górujących nad ziemianami; każdą z nich otaczały ich
własne dwórki.
1. Pierwsze pięć, razem ze swymi pięćdziesięcioma dziewczętami, niosły ze sobą tyle
samo niezwykle pięknych róż. Na pierwszej z nich widać było wypisane złotymi literami
słowo: Ave; na drugim – Maryja; na trzeciej łaska (łac. gratia); na czwartej – pełna
(łac.plena); na piątej – Pan (łac. Dominus).
2. Następne pięć królowych, razem z pięćdziesięcioma dziewczętami przynosiły pięć
bezcennych pereł. Na pierwszej z nich było wyryte: z Tobą (łac. tecum); na drugiej –
błogosławiona (łac. benedicta); na trzeciej – Ty (łac. tu); na czwartej – między niewiastami
(łac. in mulieribus); na piątej – i błogosławiony (łac. et benedictus).
3. Ostatnie pięć, razem z pięćdziesięcioma dziewczętami, przynosiły Matce Bożej pięć
gwiazd. Na pierwszej z nich widniała inskrypcja: owoc (łac. fructus); na drugiej – łono (łac.
ventris); na trzeciej – Twojego (łac. tui); na czwartej Jezus, a na piątej – Chrystus.
Wtedy Syn powiedział do swej Matki: „Najsłodsza Matko, najdroższa Oblubienico, trzy są
niebieskie cesarstwa, stanowiące razem jedno(cesarstwo): Ojca, Syna i Ducha, a każde z
nich posiada pięć własnych królestw. Słuszną jest przeto rzeczą, żebyś była Królową
Niebios – nie tylko uczestniczką i wspólniczką, jak wszyscy święci, ale właśnie Królową
tych cesarstw. Odwagi zatem!”
/Oprac. K.Dusza/
W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Kościół na nowo
cierpi z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy – pisze Benedykt XVI w liście z
okazji setnej rocznicy urodzin papieża Polaka. Przesłanie papieża-seniora zaprezentowano 15 maja w
Krakowie. List w całości dostępny jest na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej.

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 40 osób.
3. W poniedziałek, 18 maja br. przypada
100 lecie urodzin św. Jana Pawła II.
Z tej okazji, tego dnia o godz. 18.00
odprawimy uroczystą Mszę Świętą
dziękczynną.
4. 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.
5. W przyszłą niedzielę czwarta niedziela
miesiąca. Po wszystkich Mszach św. nasz
Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie
ofiary do puszek na rzecz swoich
podopiecznych w tym dla jednej rodziny
syryjskiej w ramach programu Rodzina
Rodzinie Caritas Polska, Serdeczne Bóg
zapłać za każdą ofiarę.
6. W przyszłą niedzielę, 24 maja zapraszamy
rodziców i dzieci, które 13 czerwca
przystąpią do I Komunii Świętej na Mszę
św. o godz. 13.15. Podczas tej liturgii dzieci
otrzymają książeczki do nabożeństwa. Po
Mszy św. spotkanie dotyczące
harmonogramu bezpośredniego
przygotowania do tej uroczystości.
7. Z uwagi na stan epidemiczny termin I
Komunii Św. dla pozostałych dzieci zostanie
ostatecznie ustalony po ich powrocie do
szkół.
8. Z tego samego powodu ulega również
zmianie termin Rocznicy I Komunii Świętej.
Zgodnie z zaleceniem Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej nowy termin zostanie podany
dopiero wówczas gdy dzieci wrócą do
szkoły.
9. W przyszłą niedzielę Uroczystość

Wniebowstąpienia Pańskiego. W piątek 22
maja rozpoczynamy Nowennę do Ducha św.
przed Niedzielą Zesłania Ducha św.
Zachęcamy do odprawiania jej prywatnie lub
wspólnie w kościele po Nabożeństwie
majowym.

10. 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.
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”.

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Wielką jest łaską, że Chrystus dał
poznać na sobie, jakimi metodami
posługuje się kusiciel, jakie są jego
kusicielskie chwyty. Czyż nie widzę
w sobie, jak wrażliwy jestem na
pokusę „chleba”, na pokusę
łatwizny życiowej, na pokusę
„świętego spokoju”. Czyż nie
dobrze podpatrzył kusiciel moje
słabości? Jeślim nie uległ tym
pokusom dotąd, to wcale nie znaczy,
żem już bezpieczny. Jeślim wytrwał,
to czy nie dlatego, że Bóg walczył za
mnie?

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
3 X 1936. Dziś w czasie różańca
nagle
ujrzałam
puszkę
z
Najświętszym
Sakramentem.
Puszka ta była odkryta i dość dużo
napełniona Hostiami. - Z puszki
wyszedł głos: Te hostie przyjęły
dusze nawrócone modlitwą i
cierpieniem twoim. Tu odczułam
obecność Bożą na sposób dziecka,
dziwnie się czułam dzieckiem.
/Dz. 709/

Intencje Mszalne 17 V 2020 – 24 V 2020
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
13.15 + Heleny i Bronisława Anuszewskich,
Stanisławy i Karola Buczków, Jana Jędrzejczyka
Poniedziałek 18.05.
18.00 Dziękczynna w 100 – lecie urodzin Karola
Wojtyły - Jana Pawła II
Wtorek, 19.05.
18.00 int. wolna
Środa 20.05.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
Czwartek,21.05.
18.00 int. wolna
Piątek, 22.05.
18.00 int. wolna
Sobota, 23.05.
16.30 + Kazimierza Łyjak w 20 rocz. śm., Barbary
Łyjak, Konstancji i Pawła Artowicz, dziadków Łyjaków i
Magdziarzy
17.00 + Mariana Kociszewskiego w 2 rocz. śm.
18.00 + Heleny i Antoniego Chajęckich
Niedziela, 24.05.
8.30 (Czachówek) + Feliksa Wrotka
8.30 (Czachówek) + Jana i Franciszki Zarębów
10.00 + Leokadii Chmielewskiej w 24 rocz. śm.,
Henryka i Zdzisława Chmielewskich
10.00 + Iwony Golec (im.), Katarzyny i Jana
Augustyniak
12.00 + Wacława (w 7 rocz. śm.) i Jadwigi Augustyniak
12.00 + Jerzego Wieczorkiewicza (im.), Józefy i
Romana Wieczorkiewiczów
13.15 + Natalii Wincentak, Barbary i Michała
Wincentaków, Julii i Adama Pośnik
13.15 + Alicji Szwed w 1 rocz. śm., Józefa Szweda,
Marianny i Stanisława Szymańskich

Tweet od Papieża
„Módlmy się za rządzących, którzy są
odpowiedzialni za opiekę nad swoimi
narodami, aby Pan obdarzył ich siłą i
aby rozumieli, że w czasie kryzysu
muszą być bardzo zjednoczeni dla
dobra narodu, ponieważ jedność jest ważniejsza
niż
konflikt”
.Franciszek/

Refleksja na
Szóstą Niedzielę Wielkanocną
Funkcja Parakleta polega na pomocy w
potrzebie. Stąd słowo to przetłumaczono na łacinę
jako „adwokat”. Adwokat broni czyjejś sprawy,
honoru, prawa. Jednak określenie to w stosunku do
Ducha Pocieszyciela jest zbyt zawężone i często
rozumiane w kategoriach sądowniczych. Bóg Ojciec
jest „punktem docelowym”. Wszystko zmierza ku
Niemu przez Pośrednika Jezusa i dzięki działaniu
Ducha Świętego. Żyjąc Ewangelią jesteśmy
wciągnięci w krążenie miłości między Synem a
Ojcem. Stąd jeszcze inne tłumaczenia słowa
„Paraklet”: wspomożyciel, obrońca, pośrednik,
doradca, pocieszyciel… Każde z nich oddaje pewien
aspekt działania Ducha Świętego. Deon – Stanisłąw
Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Nie rozumiemy jak wielka łaska jest z nami
Którą po Wniebowstąpieniu, żeśmy otrzymali
Ile siły czerpiemy z mocy Ducha Świętego
Gdy tylko chcemy i to dnia każdego
I jak powiedział «Nie zostawię was
sierotami».
Tak jest do dzisiaj, - zawsze z nami.
.

Kazimierz

W następnych WP Majowy śpiew przy kapliczce.
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