Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 22 (272) rok VII
Parafia
31.05.2020 r.
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Rdz 11, 1-9 (Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel)
Psalm responsoryjny: Ps 33 (32), 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 12) (Szczęśliwy naród
wybrany przez Pana)
Drugie czytanie: Wj 19, 3-8a. 16-20b (Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu)
Ewangelia: J 7, 37-39 (Strumienie wody żywej)

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Święto Zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica) obchodzone
jest w szóstą niedzielę i poniedziałek 50 dni po Wielkanocy. To
jedno z najważniejszych świąt - upamiętnia ono zesłanie Ducha
Świętego na Maryję matkę Jezusa oraz Apostołów. Święto
obchodzone jest od 306 r. i pierwotnie jego obchody trwały aż 7
dni, a nie 2 jak jest to obecnie. Obrzędy związane z tym świętem
wiązały się z oczekiwaniem na nadejście lata i miały zapewnić
obfite plony, a także ochronę przed złymi duchami. W tym celu
majono domy, stodoły, płoty zielonymi gałązkami brzozy i wierzby.
Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w ostatnim dniu
maja - miesiąca Maryjnego w Zielone Świątki, dzięki Opatrzności
Bożej i za sprawą Najświętszej Maryi Panny zbiegła się z
poświęceniem kapliczki, przywróconej społeczności Czachówka i
Julianowa po jej renowacji. Kapliczka w latach 60-tych w trakcie
budowy kanału została zasypana do połowy ziemią z wykopów, a
w ubiegłym roku zdewastowana.
W upiększenie wystroju przywróconej
do życia kapliczki, oprócz wielu
mieszkańców włączył się również były
wikariusz ks. Michał Dłutowski, który
ozdobił zachowaną oryginalną górną
jej część wykonanym specjalnie na tę
okazję medalionem Matki Boskiej
Bolesnej.
Więcej na ten temat w najbliższym
numerze Wieści Parafialnych. /KD/
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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

Modlitwa Uwielbienia Maryi - Św. Alfonsa Marii Liguoriego
O! Panno Niepokalana, i przenajświętsza! O! Istoto najpokorniejsza i najwznioślejsza w oczach
Boga! Ty któraś się tak uniżała przed Sobą Samą, a znalazłaś się tak wielką przed Stwórcą Twoim, że
do tego stopnia Cię wywyższył iż wybrał Sobie na Matkę i następnie ustanowił Królową nieba i
ziemi! Składam dzięki najwyższemu Panu, za takowe Ciebie uczczenie, i raduję się wspólnie z Tobą,
widząc Cię tak zjednoczoną z Bogiem, że już ściślej zjednoczone z Nim stworzenie być nie może. Zaś
widząc Cię tak pokorną obok takiej doskonałości, nie śmiem stanąć przed Tobą ja, którym tak
pyszny pomimo tylu grzechów moich. Wszelako, chociaż jestem takim nędznikiem, ośmielam się i
ja najgłębszy pokłon Ci złożyć mówiąc:

Zdrowaś Maryja łaskiś pełna, o ! wyjednaj więc i dla mnie cząsteczkę takowej. Pan z
Tobą, bo z Tobą będąc od pierwszej chwili Twojego istnienia, zjednoczył się jeszcze ściślej
stając się Twoim Synem: Błogosławionaś Ty między niewiastami, o! wyjednaj i dla nas
boskie błogosławieństwa. I błogosławiony owoc żywota Twego . O! Krzewie
przenajświętszy któryś światu dał taki boski Owoc; Święta Maryjo Matko Boża, wyznaję
żeś prawdziwą Boga-Rodzicielką, i na stwierdzenie tej prawdy gotów jestem tysiąc razy
oddać życie. Módl się za nami grzesznymi, bo gdyś Ty Matką Boga, Tyś także Matką
naszego zbawienia i Matką nas wszystkich biednych grzeszników; dla zbawienia to
bowiem grzeszników Bóg stał się człowiekiem i Ciebie uczynił Matką Swoją, aby modlitwy
Twoje posiadały moc zbawienia wszystkich. Módl się więc o! Maryjo, módl się za nami,
Teraz i w godzinę śmierci naszej; wciąż módl się: módl się teraz gdy przy życiu będąc
wystawieni jesteśmy na tyle pokus i na ciągłe niebezpieczeństwo; lecz przede wszystkim
módl się za nami w godzinę śmierci naszej, gdy nadejdzie dla nas chwila przejścia z tego
świata, a stawienia się przed trybunałem najwyższego Sędziego; módl się, abyśmy
zbawieni przez zasługi Jezusa Chrystusa i za Twoim pośrednictwem, mogli kiedyś, nie
obawiając się już zguby, pozdrawiać i chwalić Ciebie i Boskiego Syna Twojego w niebie,
przez całą wieczność. Amen.
P.S. Spośród dziesiątek modlitw uwielbienia NM Panny, św. Alfonsa Marii Liguoriego założyciela
Redemptorystów, wybrałem piękną rozszerzoną modlitwę Zdrowaś Maryjo…, która mam nadzieję
uświetni historyczne wydarzenie w naszej parafii czyli poświęcenie odrestaurowanej XIX wiecznej
kapliczki nad kanałem przy u; Sosnowej w Julianowie/K.D/

Ks. Proboszczowi z okazji 33 rocznicy Święceń kapłańskich,
przypadającej w dniu 28 maja. Niech Bóg bogaty w
w
miłosierdzie błogosławi Ci, Matka Najświętsza otacza swą
opieką, a patron św. Włodzimierz wyprasza łaski u stóp
Jezusa Chrystusa. Z darem wdzięczności i pamięcią w modlitwie,
Organizacje Parafialne i Parafianie.
W dniu 31 maja przypada 17 rocznica przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa
życzymy, drogi Księże Cezary, wytrwałości, radości
i błogosławieństwa w apostolskiej działalności. Niech Duch Święty umacnia Cię
każdego dnia, abyś na nowo odkrywał radość i moc płynącą z Sakramentu
Eucharystii. Parafianie

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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.
2. Dziękujemy p. Ryszardowi za ofiarowane
brzózki oraz za posprzątanie kościoła i ubranie
ołtarzy na dzisiejszą niedzielę.
3. Dziś 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.
4. Od jutra rozpoczynamy okres zwykły w ciągu
roku. Obejmuje on 33 lub 34 tygodnie w cyklu
rocznym, w nich wspominamy tajemnice
Chrystusa w ich całej pełni. Jutro obchodzimy
święto Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła a w
czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i
Wiecznego Kapłana.
5. Jutro rozpoczynamy miesiąc czerwiec.
Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa
czerwcowe, które w tym roku odprawiane będą w
Sobikowie po Mszy św. wieczornej ok. godz.
18.30. W tym roku nie będzie nabożeństw
Czerwcowych w kaplicy w Czachówku.
6. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota
miesiąca. Ze względu na pandemię chorych
odwiedzimy z Komunią św. tylko po ponownym
zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii. W I Sobotę
miesiąca o godz. 7.10 zapraszamy na Godzinki a o
7.30 na Mszę św. o Niepokalanym Sercu Maryi.
Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach.
7. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po
Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo Czerwcowe.
Po Mszy św. o 12.00 nie będzie spotkania Kół
Różańcowych. Taca inwestycyjna przeznaczona
będzie na malowanie kościoła, które chcielibyśmy
rozpocząć w lipcu tego roku.
8. Rozpoczynamy okres bezpośredniego
przygotowania dla dzieci, które 13 czerwca
przystąpią do I Komunii Święte. Spotkania odbędą
się:
- w sobotę 6 czerwca egzaminy : gr. I godz. 10.00,
grupa II godz. 10.30
- w niedzielę 7 czerwca Msza św. i spotkanie w
kościele o godz. 13.15
- w poniedziałek 8 czerwca o godz. 18.45
katecheza dla wszystkich dzieci
- w środę 10 czerwca : grupa I godz. 17.00, grupa
II godz. 18.45 – próba I

- w piątek 12 czerwca : grupa I godz. 16.30, grupa
II godz. 18.45 – spowiedź i próba II
9. W środę podpisaliśmy akt notarialny nabycia
działki na cele kultu religijnego, przylegającej po
lewej stronie do działki należącej do kaplicy w
Czachówku. W ten sposób działka ta powiększyła
się o kolejne 824 m2. Dziękuję Komitetowi
Zachowania Kaplicy w Czachówku za skuteczne
działania.

10.

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 druga.
– Dominik Kurzepa, kawaler z par. w Chynowie i Joanna
Hanna Wilkowska, panna z Karoliny w par. tutejszej –
zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.

11. Wracamy do przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania. W niedzielę 14 czerwca o godz. 18.00
zapraszamy młodzież, która przyjmie ten Sakrament we
wrześniu na Mszę św. i spotkanie.

12. 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”.

Redakcja Wieści Parafialnych z
okazji Dnia Matki w dniu 26 maja
składa wszystkim Mamom takie oto
życzenia: Żadne słowa nie oddadzą
tego, kim dla nas byłaś i jesteś. Żaden płomień nie
strawi naszego do Ciebie uczucia. Żaden człowiek
nie zrobił i czyni nadal dla nas tyle, ile Ty dla nas
zrobiłaś i robisz. Kochamy Cię Mamo.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
9 VI 1935. Zesłanie Ducha Świętego. Wieczorem,
jak szłam przez ogród - usłyszałam te słowa:
Będziesz wypraszać z towarzyszkami swymi
miłosierdzie dla siebie i świata. Zrozumiałam, że
nie będę w Zgromadzeniu, w którym obecnie jestem.
Widzę jasno, że jest względem mnie inna wola
Boża; jednak nieustannie wymawiam się przed
Bogiem, że ja jestem niezdolna do spełnienia tego
dzieła. - Jezu, przecież Ty najlepiej wiesz, czym
jestem - i zaczęłam niemoce swoje wyliczać przed
Panem, i zasłaniałam się nimi, aby wymawianie
moje uznał, że jestem niezdolna do spełnienia
zamiarów Jego. - Wtem usłyszałam te słowa: Nie
lękaj się, Ja sam uzupełnię wszystko, czego
tobie nie dostawa. Jednak przenikły mnie do głębi
słowa te i jeszcze więcej poznałam nędzę swoją;
poznałam, że mowa Pańska żywa jest i przenika do
głębi. Zrozumiałam, że Bóg ode mnie żąda
doskonalszego trybu życia, jednak stale się
wymawiałam nieudolnością swoją.
/Dz. 435/

Intencje Mszalne 31 V 2020 – 07 VI 2020
Niedziela, 31.05.
Tweet od Papieża
8.30 (Czachówek) + c. r. Dąbrowskich
10.00 + Danuty i Tadeusza Należytych
„Boże miłości, ukaż nam nasze
10.00 + Janiny i Stanisława Oliszewskich, Łucji i
miejsce w tym świecie jako narzędzi
Stanisława Wójcików, i zm. z rodz. Oliszewskich i
Twojej miłości dla wszystkich istot tej
Kucharskich
ziemi, bo żadna z nich nie jest przez
12.00 + Jakuba Tyborowskiego
12.00 + Jana i Aleksandry Pawlak, Władysławy i
Ciebie zapomniana. Pochwalony bądź, Panie!.”.
Władysława Pietrzaków i zm. z rodz. Pietrzaków i
Franciszek/
Pawlaków
13.15 + Henryka Jaworskiego w 1 rocz. śmierci
13.15 + Zygmunta Lendziona.
Refleksja na
Poniedziałek 1.06.
Niedzielę Zesłania Ducha Świętego
18.00 O zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski dla rodziny
Gruzów
W życiu duchowym ważne jest
Wtorek, 2.06.
pragnienie.
Często Bóg dotyka nas
18.00 + Jana, Wacławy i Zygmunta Klimek
jakimś doświadczeniem, aby zrodzić w
Środa 3.06.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
naszym sercu określone pragnienie.
Za parafian
Jezus w Ewangelii świętego Jana
+ Andrzeja Osiadacza w 11 rocz. śm., Melanii
ukazuje, że potrzebujemy pragnąć
Osiadacz oraz dziadków Osiadaczów i Krawczyków
Ducha
Świętego,
który
zaspokoi
Piątek, 5.06.
wszelkie nasze pragnienia, ponieważ on
18.00 + Ireny Janikowskiej w 2 rocz. śm.
jest źródłem wszelkiego dobra. On jest
19.00 (Czachówek) + Józefa i Czesławy, Haliny i
Stanisława
uosobioną
miłością.
On
jest
Sobota, 6.06.
uosobionym pokojem. On jest źródłem
7.10 Godzinki
radości i łagodności. On jest źródłem
7.30 int. wolna
wszelkich darów./ www.onjest.pl/slowo/
17.00 + Tadeusza Bonieckiego w 15 rocz. śm.
17.30 + Jadwigi Szymańskiej w 30 dni po śmierci
18.00 + Genowefy (w 1 rocz. śm.), Wacława,
Marianny, Bogusława i Radosława Buraczyńskich i zm.
z rodz. Kabalów i Cholewów
Dlaczego Jezus wołał donośnym głosem
Niedziela, 7.06.
8.30 (Czachówek) + Stanisławy Choińskiej
gdy ludzie odchodzili kręcąc nosem,
8.30 (Czachówek) + Zenona Sitowskiego
"…kto jest spragniony, niech przyjdzie
10.00 + Róży i Zygmunta Gwardys
do mnie i pije!",
10.00 + Dariusza Seremaka w 5 rocz. śm., Józefa i
źródło
wody
żywej
we
Mnie ciągle bije.
Marianny Urbanowiczów, Józefa i Stanisławy Seremak,
Skorzystaj więc, by za sprawą św. Ducha
Aliny Płaska
12.00 + Henryki Bączkowskiej (w 2 rocz. śm.) i Ewy
ożyła twego serca niewierności posucha.
Bączkowskiej-Pasek
.
12.00 + Marianny, Zdzisława i Piotra Kłosiewiczów
Kazimierz
13.15 + Zofii i Henryka Stańczyk
W następnych WP o Matce Kościoła
Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych z SP
w Czachówku
Do użytku wewnętrznego
Intencje spisano .29.05.2020 r.

Weekly tweet - wpis tygodnia

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Widzę całą mękę moją, a przez nią widzę całą
potęgę Twoją, która największe zło zwycięża przez
miłość
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