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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.00 – 19.00 
sobota 

14.00 – 16.00 
W czwartek kancelaria 

nieczynna 
 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w Czachówku: 
8.30 

 * w kościele: 10.00, 12.00  
 

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 17.30 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota miesiąca 
o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca po 
Mszy św. o godz. 10.00 

 

Spowiedź św. 
- podczas każdej Mszy św. 

- w 1. piątek miesiąca 
od godz. 17.00  

 

Odwiedziny chorych 
1. piątek m-ca od godz. 9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 12.00 
 

 

Pierwsze czytanie:  Wj 34,4b-6,8-9 (Bóg objawia się 

Mojżeszowi) 

Psalm responsoryjny: Ps: Dn 3,52-56 

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) 

 

 
 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 
 

Tajemnica Trójcy jest jedną z tych tajemnic, których nie 

ogarniamy ludzkim rozumem. Przyszła spoza nas - została 

objawiona jak gwiazdy na niebie, jak Ziemia obracająca się 

wokół Słońca, jak czas, który mija. Bóg jest ponad ludzkimi 

pojęciami, takimi jak trójca, osoby, liczba. Tajemnica Boga 

chrześcijańskiego odpowiada na pytanie, czym jest miłość 

prawdziwa. Mówi o wzajemnej miłości Ojca do Syna i Syna 

do Ojca. Nigdy nie zrozumiemy istoty Boga, ale Bóg 

zaprasza nas, żebyśmy próbowali żyć Jego życiem. 

  /Ks. Jan Twardowski/ 
. 
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Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa 

 

 
Uroczystość Bożego Ciała, która przypada 

w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy 

Przenajświętszej, jest jedną z 

najważniejszych uroczystości w Kościele 

katolickim. Jej początki sięgają XIII 

wieku. Wprowadzenie tej uroczystości do 

kalendarza liturgicznego poprzedziły 

objawienia bł. Julianny (1193 - 1258), 

przeoryszy augustianek z klasztoru Mont 

Cornillon, nieopodal Liege (dzisiaj w 

Belgii). To właśnie pod wpływem tych 

objawień biskup Robert ustanowił w 1246 

r. takie święto dla diecezji w Liege. W 

1246 r. odbyła się pierwsza procesja 

eucharystyczna. Następnie papież Urban 

IV (29 VII 1261 - 2 X 1264), który 

wcześniej był archidiakonem katedry w 

Liege i patriarchą Jerozolimy, w roku 1264 

wprowadził to święto w Kościele jako 

festum Corporis Christi (święto Ciała 

Chrystusa). Papież Urban IV ustanowił tę 

uroczystość bullą „Transisturus”. 

Impulsem bezpośrednim do ustanowienia 

święta miał być cud, jaki wydarzył się w 

Bolsenie. Kiedy kapłan podczas Mszy św. 

łamał zgodnie z rytem konsekrowaną 

Hostię, ta niespodziewanie zaczęła 

krwawić. Krew sączyła się po jego palcach 

i spłynęła na korporał. Papież Urban IV, 

który w tym momencie przebywał w 

Orvieto, zawiadomiony o tym cudzie, 

zabrał święty korporał. Do dnia obecnego 

znajduje się on w bogatym relikwiarzu w 

katedrze w Orvieto. Urban IV polecił 

również św. Tomaszowi z Akwinu 

opracowanie tekstów liturgicznych do 

Mszy św. i do Liturgii Godzin 

kapłańskich. Akwinata uczynił to po 

mistrzowsku. Tekstów tych używa się do 

dziś - zwłaszcza często śpiewany jest 

hymn „Pange lingua” („Sław, języku”...) i 

jego dwie ostatnie zwrotki („Przed tak 

wielkim Sakramentem”). Wkrótce świętu 

zaczęły towarzyszyć uroczyste procesje. 

Początkowo, w latach 1265-75 odbywały 

się one w Kolonii, a w XV wieku - w 

całych Niemczech, Anglii, Francji, Polsce 

i północnych Włoszech. W Polsce po raz 

pierwszy Boże Ciało świętowano w 1320 

r. w diecezji krakowskiej, na polecenie 

biskupa Nankera. Niektóre źródła podają, 

że po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała 

na terenie Polski spotykamy się już w XIV 

wieku w Płocku i we Wrocławiu. Śpiew 

Ewangelii przy czterech ołtarzach pojawia 

się w diecezji płockiej ok. 1430 r. Papież 

Klemens V (5 VI 1305 - 20 IV 1314) 

odnowił święto, które po śmierci Urbana 

IV zaczęło zanikać. Papież Jan XXII (7 

VIII 1316 - 4 XII 1334) zatwierdził je dla 

całego Kościoła. W 1391 r. papież 

Bonifacy IX nakazał obchodzić Boże 

Ciało wszędzie, gdzie dotąd tego nie 

czyniono. Zwyczaj organizowania procesji 

Bożego Ciała w Rzymie, na via Merulana 

(od Bazyliki św. Jana na Lateranie do 

Bazyliki Matki Bożej Większej), 

przywrócił Jan Paweł II w pierwszym roku 

swojego pontyfikatu. Zwyczaj ten został 

bowiem zawieszony w 1870 r., po upadku 

Państwa Kościelnego.                                            

/Ks. Mariusz Frukacz/

                                       



Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W 

przyszłą niedzielę p. Andrzej Nagalski, 

organmistrz mówić będzie o przeprowadzonym 

remoncie organów a po Mszach św. da krótki 

koncert aby pokazać ich nowe możliwości. 

Zapraszamy. Taca inwestycyjna zbierana 

podczas Mszy św. przeznaczona będzie na 

pokrycie kosztów ich remontu. Bóg zapłać za 

ofiarność i zrozumienie. 

2. Dziś o godz.12.00, na stadionie w Piastowie 

odbędzie się uroczyste rozpoczęcie peregrynacji 

Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w 

Archidiecezji Warszawskiej. Msza Święta 

koncelebrowana z udziałem Episkopatu Polski 

zostanie odprawiona na stadionie w Piastowie, 

Al. Tysiąclecia 1. Na uroczystość tę są 

zaproszeni kapłani, siostry i bracia zakonni oraz 

wszyscy wierni Archidiecezji Warszawskiej. 

3. W środę 18.06.2014 r o godz. 18:40 

obowiązkowa zbiórka dla ministrantów z 

Sobikowa i Czachówka w związku z 

Uroczystością Bożego Ciała. 

4. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. O 

godz. 10.00 Msza św. a po niej procesja do 

czterech ołtarzy. Trasa procesji przebiegać 

będzie tradycyjnie. Prosimy o ubranie ołtarzy i 

przystrojenie odpowiednio domów. Zapraszamy 

służbę liturgiczną, strażaków, Kółka 

Różańcowe, dzieci komunijne i rocznicowe do 

jak najliczniejszego udziału w procesji. 

5. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa 

czerwcowe odprawiane w Sobikowie 

codziennie o godz. 17.30. W kaplicy w 

Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00. W 

środę 18 czerwca poprzedzone będzie Mszą św.  

6. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się: 

- Albert Rybicki, kawaler z Czaplina i Wioletta 

Ewa Zielińska, panna z Cendrowic, oboje z 

parafii tutejszej. Zapowiedź druga. 

- Adam Woźniak, kawaler z Julianowa w par. 

tut. i Marta Zwierzyńska, panna z par. w św. 

Andrzeja Boboli w Markach. Zapowiedź 

pierwsza. 

- Rafał Szymański, kawaler z Czaplinka w par. 

tut. i Anna Marlena Przeganiała, panna z par. w 

Czersku. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

7. W przyszłą niedzielę 22 czerwca o godz. 

16.00 w kościele odbędzie się finał VI 

Mazowieckiego Festiwalu Pieśni Religijnej i 

Patriotycznej. Szczegóły finału podane są na 

plakatach. Organizatorzy zapraszają. Wstęp 

wolny. 

8.  W niedzielę 29.06.2014 r. odbędzie się w 

naszej parafii I Festyn Rodzinny. Rozpocznie go 

Msza  Św. o godz. 12:00. Po Mszy św. na 

rozpoczęcie festynu odbędzie się bieg rodzinny 

dla Jana Pawła II. Zapraszamy chętne rodziny 

by zapisywały się u ks. Mariusza. W czasie 

festynu czeka nas wiele atrakcji m.in. pokaz 

umiejętności OSP z terenu naszej parafii. Będą 

czynne różne stoiska w tym gastronomiczne. 

Zaplanujmy ten dzień tak aby spędzić go razem. 

Prosimy o składanie fantów na loterie. W 

ramach festynu w sobotę 28 czerwca rozegrany 

będzie II Turniej Sportowy o Puchar Dziekana 

Dekanatu Czerskiego 

9. W związku z parafialnym festynem we 

wtorek 17.06.2014 r. o godz. 19:00 odbędzie się 

spotkanie przedstawicieli następujących grup: 

Parafialnego Zespołu Światowych Dni 

Młodzieży, Parafialnego Zespołu Caritas, 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej i 

Ekonomicznej, OSP z terenu naszej parafii, 

Animatorów Kandydatów do Bierzmowania 

Stowarzyszenia „Nasza parafia”, Zespołu 

„Genesis” 

10. W związku z festynem ogłaszamy konkurs 

rysunkowy i fotograficzny pt. „Moja parafia”. 

Prace należy składać do ks. Mariusza lub 

pań katechetek do 27.06. 2014 r. Podczas 

festynu odbędzie się wystawa prac 

konkursowych oraz ich licytacja. Dochód z 

licytacji jak i z całego festynu przeznaczony 

będzie na organizację pobytu w naszej parafii 

młodzieży w ramach Światowych Dni 

Młodzieży które odbędą się w 2016 r.  
11. W tym tygodniu zostały wstawione w 

kaplicy M.B. nowe okna. Zabezpieczą one 

witraże przed uszkodzeniami i polepszą izolację 

cieplną. W zakrystii prowadzone są prace przy 

montażu nowych witraży przedstawiających św. 

Rocha, patrona rolników i sadowników. 

12.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny”  

i „Niedziela”. Nasz mały tygodnik parafialny 

wyłożony jest na stoliczku pod chórem.



Intencje Mszalne 15 VI – 22 VI 
 

Niedziela 15.06. 
8.30  (Czachówek)   

10.00 +Antoniego Pieniążka (im.) 

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  

12.00 + Jana w 14 rocz. śmierci, 

Stanisława i Michaliny Marszał, Józefy i 

Józefa Klimków 

CHRZEST: Zuzanna Dobosz 

                    Maja Żurawska 

                    Zofia Michna   

Poniedziałek, 16.06. 
17.30.NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18.00 Intencja wolna 

Wtorek,  17.06.  
17.30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18.00 + Henryka,Marka, Franciszkę, 

Antoniego Kozyrów, Katarzynę, Jana 

Augustyniaków  

Środa, 18.06.  
17.30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  

18.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA 

ŚW. ZBIOROWA 

+ Władysławę i Henryka Wojdat 

Czwartek, 19.06.  

10:00 + Annę Wydra – intencja od siostry 

10:00 + Władysławy i Zygmunta Samoraj 

Piątek, 20.06. 
17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18:00 + Zofii, Apolonii Ogonek w 30 dni 

po śmierci 

Sobota, 21.06 
15:30 + Jerzego Janowskiego i o bł. Boże, 

potrzebne łaski dla Moniki i Krzysztofa w 

10 rocz. ślubu 

16:00 + Heleny Lenard w 8 rocz. śmierci 

16:30 W rocz. ślubu Ewy i Zbigniewa 

Stanisławskich 

17:00 +Józefa Podgórskiego w 39 rocz. 

śmierci, Zofię i Jana, zmarłych z rodz. 

Podgórskich i Fiejków 

17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18:00 +Zenona (im) i Heleny Chajęckich 

Niedziela 22.06. 
8.30  (Czachówek)   

10.00 + Jana (im.) i Heleny Makulskich, 

Mariannę Zwoleńską, Mariannę Klimek, 

Stefana Makulskiego  

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  

12.00 + Alicję Urbanowicz 

16:00 Koncert Venite Adoremus 
                          intencje spisano 10.06.14 





Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Zbawienie przyszło przez krzyż,  

a z nim przez wiarę 

W Chrystusa, którego sam Bóg dał 

nam, jako Syna na chwałę, 

On umiłował nie tylko świat ale  

i ciebie, 

byś miał do kogo iść i oprzeć się  

w potrzebie. 

„Bóg nie posłał swego Syna na świat  

po to, aby świat potępił…” 

Jedyny jest tylko warunek  

- byś wierzył  

i wiary innym nie skąpił! 
                                                         

                                                         Kazimierz 
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