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                    Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  

                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11  (Uniósł się w ich obecności w górę) 

Psalm responsoryjny: Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)  (Pan wśród radości 

wstępuje do nieba 

Drugie czytanie: Ef 1, 17-23  (Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy) 

Ewangelia: Mt 28, 16-20  (Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi) 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest obchodzona w 
czwartek, 40 dni od Zmartwychwstania Pańskiego. 
Liturgiczne obchody Uroczystości w Polsce przeniesione są 
jednak na następującą po nim niedzielę. 

Wniebowstąpienie Pańskie jest 
obchodzone na pamiątkę 
wydarzenia opisanego w 
Dziejach Apostolskich oraz 
Ewangelii Łukasza i Ewangelii 
Marka. Jezus po 
zmartwychwstaniu przez 40 
dni przebywał wśród swoich 
uczniów. Czterdziestego dnia 
na ich oczach wzniósł się do 
nieba. Miało to miejsce na 
Górze Oliwnej. Uroczystość 
pierwotnie była obchodzona 
razem ze świętem Zesłania 
Ducha Świętego. Dopiero w IV 
wieku Wniebowstąpienie 
Pańskie zaczęto obchodzić 40 
dni po Wielkanocy jako 
osobne święto. 

Wniebowstąpienie Pańskie ma radosny charakter, jest 
ukoronowaniem życia ziemskiego i pamiątką triumfalnego 
powrotu Pana Jezusa do nieba. Kolejne dni po 
Wniebowstąpieniu Pańskim mają przygotować wiernych na 
przyjęcie Ducha Świętego. 
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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 

http://kalendarz.livecity.pl/swieto/zielone-swiatki
http://kalendarz.livecity.pl/swieto/zielone-swiatki
http://kalendarz.livecity.pl/swieto/wielkanoc
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


ŚPIEWANE MODLITWY PRZY KAPLICZCE 

 

 

To piękna, dawna tradycja. W Polsce zapoczątkował ją zakon Jezuitów. Maj w 
Kościele jest miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. 
Nabożeństwa majowe, odprawiane wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i 
przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Pod kapliczkę 
przychodzili w maju, ludzie każdej wiosny. Niegdyś zbierały się niemal 
wszystkie mieszkanki wsi, modliły się i śpiewały, doglądając przy tym dzieci. 

Dzisiaj zwyczaj zamiera, choć jak widać powinien łączyć pokolenia, wzorem 

wielowiekowej tradycji.  
Poznajmy co mówi na ten temat Zofia Warych, kurpiowska śpiewaczka 
i "strażniczka tradycji". Swój przebogaty repertuar pieśniowy przekazuje 
następnym pokoleniom. Pieśniarka wspominała, że dawniej ludzie mieli więcej 
czasu i chętnie uczestniczyli w majowych modlitwach przy kapliczkach. Zofia 
Warych - laureatka nagrody Muzyka Źródeł przyznawanej wybitnym artystom 
ludowym, którzy kultywują tradycję, wspomina magiczne momenty, gdy śpiew 

był potęgowany przez wieczorne leśne echo. Na takie majowe modlitwy w 
Myszyńcu, przychodziły tłumy aby posłuchać śpiewów pod kapliczką. W czasie 
takich nabożeństw majowych śpiewano: "Chwalcie łąki umajone", "Wszystkie 
nasze dzienne sprawy", pieśni maryjne, do tego odmawiano "Anioł pański" w 

intencji dusz wszystkich zmarłych. 
 

P.S. Tekst poddaję pod rozwagę naszemu Stowarzyszeniu i wspaniałemu 
zespołowi Cendrowianki”. Mamy piękną figurę Matki Boskiej Niepokalanej w 
kapliczce w Czaplinku w eksponowanym miejscu vis a vis Przychodni Zdrowia, 
która w czerwcu jest jednym z ołtarzy w czasie procesji Bożego Ciała. Jest dużo 
miejsca. Może warto zainicjować w dni powszednie, ten cenny element polskiej 
tradycji oczywiście w porozumieniu z ks. Proboszczem. Rozumiem, że jest to  w 
tym roku niemożliwe z uwagi na stan epidemiczny, ale w przyszłym roku i 

ustaniu restrykcyjnych przepisów, w rocznicę 10 – lecia wybudowania kapliczki 
całkiem realne.  /Oprac. K.Dusza/ 

 

https://www.polskieradio.pl/334/6491


Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś obchodzimy Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego. W piątek 22 maja 

rozpoczęliśmy Nowennę do Ducha św. przed 

Niedzielą Zesłania Ducha św. Zachęcamy do 

odprawiania jej prywatnie lub wspólnie w kościele 

po Nabożeństwie majowym.                                            

2.  Dziś 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.                                                     

3. Po Mszy św. o godz. 13.15 zapraszamy 

rodziców i dzieci, które 13 czerwca przystąpią do I 

Komunii Świętej na spotkanie. Podczas tej liturgii 

dzieci otrzymają książeczki do nabożeństwa oraz 

przedstawiony zostanie harmonogram 

bezpośredniego przygotowania do tej uroczystości.                   

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. Z uwagi na stan epidemiczny termin I Komunii 

Św. dla pozostałych dzieci zostanie ostatecznie 

ustalony po ich powrocie do szkół.                                                                                

6. 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.                                                                                         

7. Za tydzień 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00, podczas 

nabożeństwa majowego odbędzie się poświęcenie 

odremontowanej XIX-wiecznej kapliczki przy ul. 

Sosnowej w Julianowie. W dobie pandemii 

zostanie ona poświęcona Matce Boskiej Bolesnej. 

Już dziś dziękujemy mieszkańcom parafii za 

zaangażowanie w jej odbudowę po dewastacji, 

jaka dokonała się w ubiegłym roku.                                                                                                                  

9.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Łukasz Kopański, kawaler z Bronisławowa w 

par. tutejszej i Gabriela Magdalena Jobda, panna z 

par. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie – 

zapowiedź pierwsza                                                                                                                                                                                                                                                             

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                        

10. KPRM informuje, ze z uwagi na zagrożenie 

koronawirusem wszystkie wyjazdy zostały 

odwołane lub zawieszone.                                                    

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

Dłonie Chrystusowe są tak bardzo 

podobne do ludzkich dłoni... Ci, co 

związali Chrystusowi dłonie, chcieliby 

nadal widzieć Chrystusa z dłońmi 

skrępowanymi. Iluż ludzi pracuje nad tym, 

by związać dłonie Chrystusa! Ale dziś nie 

mają władzy nad Bogiem. (...) Chryste, 

pomóż mi rozwiązywać Twoje dłonie w 

duszach ludzkich, byś swobodnie mógł 

działać, byś mógł błogosławić i 

uzdrawiać... Ale miej litość i nad tymi, 

którzy Twoje dłonie krępują. Rozwiąż ich 

serca, by doznały Twej miłości  
 

 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego od samego 
rana dusza moja jest dotknięta przez Boga. Po 
Komunii świętej chwilę obcowałam z Ojcem 
niebieskim. Dusza moja została pociągnięta w 
sam żar miłości, zrozumiałam, że żadne dzieła 
zewnętrzne nie mogą iść w porównanie z miłością 
czystą Boga... Widziałam radość Słowa 
Wcielonego i zostałam pogrążona w Troistości 
Bożej. Kiedy przyszłam do siebie, tęsknota zalała 
mi duszę, tęsknię za połączeniem się z Bogiem. 
Miłość ogarniała mnie tak wielka ku Ojcu 
niebieskiemu, że ten dzień cały nazywam 
nieprzerwaną ekstazą miłości. Cały wszechświat 
wydał mi się jakoby małą kropelką wobec Boga. 
Nie masz szczęścia większego nad to, że mi Bóg 
daje poznać wewnętrznie, że jest Mu miłe każde 
uderzenie serca mojego, i kiedy mi okazuje, że 
mnie szczególnie miłuje. To wewnętrzne 
przeświadczenie, w którym mię Bóg utwierdza o 
swej miłości ku mnie i o tym, jak Mu jest miła 
dusza moja, wprowadza w duszę moją głębię 
pokoju. W dniu tym nie mogłam przyjąć żadnego 

pokarmu, czułam się nasycona miłością.  /Dz. 

1121/



Intencje Mszalne 24 V 2020 – 31 V 2020 
 

 

 

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 + Wacława (w 7 rocz. śm.) i Jadwigi 

Augustyniak, Łukasza Gatnera                                                       

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 

Poniedziałek 25.05.                                                                                                        

17.00 + Zygmunta Lendziona                                                                                      

18.00 + Grzegorza Zyś – int. od Marii i Mariana Chniłka 

Wtorek, 26.05. 

18.00 + Cecylii Ochocińskiej –Pilackiej w 4 rocz. śm., 

dziadków Ochocińskich, Genowefy Ochocińskiej              

Środa  27.05.    

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Antoniego Bąk w 6 rocz. śm., Wacława i Stanisławy 

Bąków, Anny Ogrodnik 

- w int.  Dusz Czyśćcowych o wybawienie 

+ Krystyny, Marianny i Henryka Rechnio 

+ Zygmunta Lendziona – int. KŻR z Czarnego Lasu             

Czwartek,28.05.                                                                                 

18.00 + Władysława, Stanisławy , Józefa i Antoniny 

Urbańskich 

Piątek, 29.05.  

17.00 + Mariana Maciak w 38 rocz. śm., Marianny 

Maciak                                                                                       

18.00  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Katarzyny z 

okazji 18 urodzin                                                                     

Sobota, 30.05.  

17.00 + Henryka Jaworskiego w 1 rocz. śm. – int. od 

sióstr                                                                                         

18.00 + Krystyny Gawęda w 9 rocz. śm., Józefa 

Gawęda w 15 rocz. śm.                                                                   

Niedziela,  31.05.                                                                                                               

8.30 (Czachówek) + c. r.  Dąbrowskich                                    

8.30 (Czachówek) + Zofii Pieniążek                                                

10.00 + Danuty i Tadeusza Należytych                                             

10.00 + Janiny i Stanisława Oliszewskich, Łucji i 

Stanisława Wójcików, i zm. z rodz. Oliszewskich i 

Kucharskich 

12.00 + Jakuba Tyborowskiego                                                   

12.00 + Jana i Aleksandry Pawlak, Władysławy i  

 

 

 

Tweet od Papieża 

„Matko Boża, Dziewico Maryjo, 

Królowo Różańca świętego, ukaż nam 

moc Twojego ochronnego płaszcza.  

Z Twoich ramion niech wypłyną 

nadzieja i pokój, których tak bardzo 

potrzebujemy”.           /Franciszek/ 
  

Władysława Pietrzaków i zm. z rodz. Pietrzaków i Pawlaków                                                                                                           

13.00 Int. wolna 

                                                            Intencje spisano .22.05.2020 r.                                                             

 

Refleksja na  

Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego  

Przed swoim Wniebowstąpieniem 
Jezus spotyka się ponownie z uczniami w 
Galilei. W relacji św. Mateusza ma ona 
znaczenie symboliczne i szczególne dla 
uczniów Jezusa. Przypomina miejsca, w 
których byli razem z Jezusem: powołanie nad 
jeziorem Genezaret, Kazanie na Górze, góra 
Tabor, burza na jeziorze, uzdrowienie ślepego, 
wskrzeszenie młodzieńca z Nain, rozmnożenie 
chleba, zapowiedź męki i zmartwychwstania.... 
Powrót do pozytywnych doświadczeń w życiu, 
do faktów radosnych, pełnych nadziei jest 
wewnętrznym umocnieniem. Taki powrót rzuca 
nowe światło na życie. Również „wielkie 
tragedie ludzkie” zaczynają się wówczas 
relatywizować i nabierają innego wymiaru. 

/Stanisłąw Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
Nie łatwo jest być dziś świadkiem Jezusa, 

gdy osacza nas wokół świata pokusa, 
jednak w tej misji nie jesteśmy osamotnieni, 

wspierają ludzie głębokiej wiary i nadziei, 
i najważniejsze - sam Jezus zmartwychwstały, 

z orszakiem świętych i męczenników 

w blasku chwały. 
                                                      Kazimierz 

W następnych WP Modlitwa uwielbienia Maryi 

                 Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 

  

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

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

