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Uroczystość Najświętszej Trójcy
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Wj 34, 4b-6. 8-9 (Bóg miłosierny i łagodny)
Psalm responsoryjny: Ps: Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b) (Chwalebny jesteś,
wiekuisty Boże)
Drugie czytanie: 2 Kor 13, 11-13 (Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej)
Ewangelia: J 3, 16-18 (Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony)

Święto Maryi, Matki Kościoła
Obchodzone było w poniedziałek 1 czerwca po
uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało
wprowadzone
do
polskiego
kalendarza
liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski
- za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany
dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było
początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje
Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego
w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie,
którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z
niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka
Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu
Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z
Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja,
Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w
świecie.
Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej
teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu
papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI
Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie
ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski,
kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16
września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił
przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła.
Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka
Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana,
była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również
bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do
Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki
Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła. W 1968
r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu
Wiary, w tzw. Credo Pawłowym, a Episkopat Polski włączył wówczas do
Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: "Matko Kościoła, módl się za nami".
/Wybrał /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

BOŻE CIAŁO
W najbliższy czwartek 11 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie
Boże Ciało – to uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim
dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie,
obchodzona jest w Polsce zawsze czwartek po oktawie
Zesłania Ducha Świętego, a np.: we Włoszech w niedzielę po
uroczystości Trójcy Świętej. Jest świętem nakazanym.
Apelujemy do uczestnictwa w tej doniosłej uroczystości w tym
roku wyjątkowo w maseczkach i z innymi zabezpieczeniami
wynikającymi z obowiązujących przepisów.
Niech nasz udział będzie wyrazem manifestacji naszej
katolickiej postawy o którą coraz trudniej w zlaicyzowanym
świecie. Niech obecność na procesji będzie wyrazem okazania
wdzięczności Bogu za dar zdrowia i w szczególnie łagodny sposób doświadczenia naszej
parafii i Polski od groźnej i śmiertelnej pandemii koronawirusa.
Zapraszamy
gorąco
służbę
liturgiczną, strażaków, bielanki, Stowarzyszenie „Cendrowianki”,
ministrantów byłych i obecnych oraz wiernych. Do zobaczenia na
trasie przy czterech tradycyjnie ustawionych ołtarzach w
Cendrowicach, Sobikowie i Czaplinku../foto i tekst KD/
POŚWIĘCENIE KAPLICZKI W JULIANOWIE
W ostatnią niedzielę maja przy ul. Sosnowej w
Julianowie przy skarpie kanału (rzeczki
Czarnej) w Czachówku odbyło się
nabożeństwo majowe i uroczyste poświęcenie
odremontowanej kapliczki Matki Bożej
Bolesnej, którego dokonał ks. proboszcz prałat
Włodzimierz Czerwiński. Na uroczystość
przybyło ponad 100 osób. Pamiątkowy
medalion MBB zamocowany w górnej części
kapliczki wykonał ks. dr Michał Dłutowski.
Historię XIX wiecznej kapliczki i jej restauracji
wraz z odczytaniem osób zaangażowanych w
odbudowę przedstawił Kazimierz Dusza inicjator odbudowy. Napisany przez niego na
tę okazję okolicznościowy wiersz pt. „Przywrócona do życia” recytowała
Bogumiła Dusza. Osoby i sponsorzy, którzy przyczynili się do powstania
tego pięknego odrestaurowanego obiektu ku czci Matki Bożej, zostali
zaproszeni do posadzenia 9 sadzonek dębów, które będą kiedyś
szumiały i ze śpiewem zanosiły kierowane do Matki Bożej Bolesnej
modlitwy.
Z uwagi na brak miejsca więcej informacji z fotoreportażem zamieścimy w następnych numerach Wieści
Parafialnych. Wcześniej zapoznanie się z tą uroczystością, będzie możliwe na stronie internetowej parafii.
/Oprac. K.Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

7. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:

Kończy się okres Komunii Wielkanocnej. Zgodnie
z Przykazaniami Kościelnymi każdy katolik
zobowiązany jest w tym czasie do spowiedzi i
przyjęcia Komunii św.
2. Dziś 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.
3. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do odremontowania zdewastowanej kapliczki przy
kanale w Czachówku. Pełna lista osób
zaangażowanych w jej odbudowę zamieszczona
zostanie na stronie internetowej parafii.
Dziękujemy również p. Arturowi oraz pp.
Tadeuszowi Jaworkowi, Edwardowi Tobiaszowi,
Mariuszowi Czupryńskiemu, Kazimierzowi
Durołkowi i Marianowi Molakowi za wykonaną
pracę przy oczyszczeniu i niwelacji działki przy
kaplicy.
4. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Tego
dnia odprawimy Mszę św. o godz. 8.30 w kościele
a o godz. 10.00 uroczystą Mszę św. z procesja do
czterech ołtarzy. Ze względu na czas pandemii
procesja odbędzie się tylko wokół kościoła.
Prosimy jak zwykle przedstawicieli wiosek o
ubranie ołtarzy. Wszelką pomoc udzieli p.
Ryszard. Aby umożliwić jak największej grupie
parafian udział w procesji dodatkowo o godz.
12.00 będzie odprawiona Msza św. w Kaplicy w
Czachówku. Po niej również procesja. Prosimy o
pomoc p. Arturowi w przygotowaniu ołtarzy. Za
pobożny udział w procesji można uzyskać odpust
zupełny. Przypominamy o obowiązku noszenia
maseczek podczas nabożeństw.
5. Trwa 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 sobotę 13 czerwca dzieci przystąpią do I
Komunii Święte. Grupa I o godz. 11.00, grupa II o
13.00. Komunię św. poprzedzą spotkania:
- 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

– Daniel Kurzepa, kawaler z par. w Chynowie i
Joanna Hanna Wilkowska, panna z Karoliny w
par. tutejszej – zapowiedź druga.
– Artur Kornaszewski, kawaler z par. Świętego
Zygmunta w Słomczynie i Malwina Elżbieta
Piotrowicz, panna z Sierzchowa w par. tutejszej
– zapowiedź pierwsza.
– Paweł Ślasa, kawaler z Krzaków
Czaplinkowskich w par. tutejszej i Aleksandra
Maria Radomyska, panna z par. Świętego
Stanisława BM w Zbuczynie – zapowiedź
pierwsza. Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.
8. Wracamy do przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania. W niedzielę 14 czerwca o godz.
18.00 zapraszamy młodzież, która przyjmie ten
Sakrament na Mszę św. i spotkanie.
9. KPRM informuje o najbliższych wyjazdach: do
Częstochowy w dniu 12 lipca, Różaniec na
wodzie Augustów, Studzieniczna 13-16.08 z
wyjazdem do Wilna gdy będzie otwarta granica,
Rowy przełom sierpnia września. Szczegóły u p.
Bogumiły Dusza 664 743 764
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii jest do odbioru
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Pragnę wszystkiego tylko dla Ciebie i dla
Twojego Kościoła, Chryste. Odbierz mi te serca
i te uczucia, i zabierz tylko sobie. Pozbaw ludzi
przywiązania do mnie i uczucia dla mnie.
Wyrzekam się tego! Inaczej nie będzie
wszystko Soli Deo! W służbie Twojej świętej
nie chcę żadnych korzyści czerpać dla siebie.
Zabierz ludziom ich serca dla mnie. Weź je dla
siebie!

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
27 V 1937 Boże Ciało. W czasie modlitwy
usłyszałam te słowa: Córko Moja, niech się
napełni radością serce twoje. Ja, Pan, jestem z
tobą, nie lękaj się niczego, jesteś w sercu
Moim. W tym momencie poznałam wielki
majestat Boga i zrozumiałam, że z jednym
poznaniem Boga nic nie może iść w porównanie;
zewnętrzna wielkość niknie jak proszek, przed
jednym aktem głębszego poznania Boga
/Dz.1133/

Intencje Mszalne 07 VI 2020 – 14 VI 2020
Niedziela, 07.06.
8.30 (Czachówek) + Stanisławy Choińskiej
8.30 (Czachówek) O bł. Boże z okazji 50 urodzin
10.00 + Róży i Zygmunta Gwardys
10.00 + Dariusza Seremaka w 5 rocz. śm., Józefa i
Marianny Urbanowiczów, Józefa i Stanisławy Seremak,
Aliny Płaska
12.00 + Henryki Bączkowskiej (w 2 rocz. śm.) i Ewy
Bączkowskiej-Pasek
12.00 + Marianny, Zdzisława i Piotra Kłosiewiczów
13.15 + Zofii i Henryka Stańczyk
Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych z SP
w Czachówku
Poniedziałek 08.06.
18.00 + Aleksandry Grzywacz w 4 rocz. śmierci
Środa 10.05.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Czwartek 11.06.
8.30 + Zygmunta (w 44 rocz. śm.) i Krystyny Golik,
Marianny (w 21 rocz. śm.) i Stefana Gałeckich
10.00 + Józefy i Jana Rolaków, Witolda, Antoniego,
Anny, Zygmunta i Marii Piekarniaków
12.00 (Czachówek) + Anny (w 1 rocz. śm.), Tadeusza,
Mieczysława, Edwarda, Jadwigi i zm. z rodz. Bieleckich
i Lutych
12.00 (Czachówek) O bł. Boże dla Antoniny z okazji
imienin
Piątek, 12.06.
18.00 + Mariusza Szczygielskiego (ur.)
Sobota, 13.06.
11. 00 I Komunia grupa I
13.00 I Komunia grupa II
17.30 + Józefa Piecha w 17 rocz. śm. i zm. z rodz.
Piechów i Piecyków
18.00 + Marianny, Franciszka, Mariana i Piotra
Sobczak, Władysława Tokaja
Niedziela, 14.06.
8.30 (Czachówek) + z rodz. Narkintowiczów
8.30 (Czachówek) + Antoniny i Józefa Szymańskich,
Wiesławy Ciechanowskiej, Eugeniusza Bednarka
10.00 + Antoniego (im.) i Krystyny Pieniążek
10.00 + Antoniego Kulki (im.) i zm z rodz. Kulków
12.00 + Bronisławy Tywonek
12.00 + Małgorzaty Fydrych (im.), Czesława,
Antoniego i Józefy Rotuskich, Stanisława, Artura i
Marianny Grzesikiewicz
13.15 + Katarzyny i Ludwika Marczak, Wandy i
Władysława Marczaków, Krystyny i Mariana Sobieraj
13.15 + Gabrieli, Stanisława, Stefanii i Józefa Trzoch

Tweet od Papieża
„Przyjdź, Duchu Święty: Ty, który jesteś
harmonią, uczyń nas budowniczymi
jedności; Ty, który zawsze dajesz siebie,
daj nam odwagę, by wyjść z siebie, aby
się miłować i pomagać, by stać się jedną rodziną.
Amen”.
Franciszek/
18.00 + Lecha Antoniego Dunina
Spotkanie dla młodzieży bierzmowanej
Intencje spisano .05.06.2020 r.

Refleksja na
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Trójca Święta towarzyszy od
początku
naszemu
życiu
duchowemu. W czasie sakramentu
chrztu, Bóg Ojciec wypowiada wobec każdego
te same słowa, które wypowiedział nad
Jezusem: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w
Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22). Jezus
zaprasza nas do intymnej relacji przyjaźni. A
Duch Święty napełnia Bożą miłością.
Zostajemy więc włączeni w potrójną relację. Z
Bogiem Ojcem, Stworzycielem, łączy nas
relacja dziecięctwa; z Jezusem Chrystusem,
Zbawicielem – relacja przyjaźni, braterstwa; a z
Duchem Świętym, Uświęcicielem – relacja
miłości,
świętości.
/Deon – Stanisłąw Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Opamiętaj się człowieku póki jeszcze czas
i dotyczy to bez wyjątku każdego z nas,
więc pielęgnuj, rozwijaj i krzew swoją wiarę,
tak jak potrafisz najlepiej - na swoją miarę.
Bo «Bóg posłał swego Syna na świat /…/

by świat został zbawiony.
a kto nie wierzy w Niego, już
został potępiony».
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