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                                                   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 

Zielone Świątki czyli Zesłanie Ducha Świętego to bardzo ważne ruchome 
święto w kalendarzu liturgicznym. Ze wszystkich świąt kościelnych najuroczyściej 
obchodzona jest w Polsce Wielkanoc, potem Boże Narodzenie, a trzecie miejsce 
wśród uroczystości dorocznych zajmuje Zesłanie Ducha Świętego, Zawsze ten 
dzień obchodzi się w jedną z niedziel w maju albo w czerwcu. Według Dziejów 
Apostolskich, Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło 50 dni po święcie Paschy o 
godzinie 9:00, kiedy to Apostołowie 
przebywali na górze Oliwnej i zaczęli 
mówić wtedy wszystkimi językami 
świata. Zesłanie Ducha Świętego 
nazywamy też Pięćdziesiątnicą, 
ponieważ Duch Święty objawił się 
zebranym w wieczerniku 
apostołom właśnie 50 dni po 
zmartwychwstaniu Chrystusa. Święto 
Zesłania Ducha Świętego 
to zakończenie okresu Wielkanocy, 
tym samym zaczyna się w Kościele okres 
zwyczajny.                            

Święto to wywodzi się z przedchrześcijańskich obyczajów przywitania wiosny, 
jednak obecnie ma całkiem inny wymiar. Zielone Świątki połączone są z 
chrześcijańskim świętem Zesłania Ducha Świętego, Święto to jest jednym z 
ważniejszych w obrzędach w Kościele. Uznaje się, że ten dzień to początek 
Kościoła. Powszechnie uważa się, ze zesłanie Ducha Świętego zakończyło 
proces objawienia, który rozpoczął się w Starym Testamencie. Sięgając do historii 
to zesłanie Ducha Świętego zostało przepowiedziane już w Starym Testamencie. 
Ponownie przypomniał o tym Chrystus podczas ostatniej wieczerzy, a ostatecznie 
dokonało się to właśnie w wieczerniku. Opierając się na opisie z Dziejów 
Apostolskich, Duch Święty pod postacią ognistych płomieni spoczął nad 
głową każdego apostoła i Maryi. Ducha Świętego nie można zobaczyć, 
widoczne są jedynie efekty Jego działania.                                      /Wybrał K.D./ 
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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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


O LITANII LORETAŃSKIEJ /cd/ 

Matko nadziei (śpiewane po „Matko łaski Bożej”), to drugie z trzech najnowszych wezwań litanii loretańskiej 
dodanych w 2020 r. O Matce nadziei wspominał Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Eclesia in Europa” 
a także papież Franciszek w swych środowych katechezach. Maryja urodziła nam nadzieję na niebo, na nadanie 
sensu życiu. Św. Paweł podkreślił wieczność nadziei. Wszyscy znamy hymn o miłości z pierwszego listu do 
Koryntian. „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów” rozbrzmiewa na niejednym ślubie. Warto jednak doczytać, 
wysłuchać do końca trzynasty rozdział: „tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: największa z nich 
[jednak] jest miłość”. Trwają, nie umierają. „Nie porzucaj nadzieje „cokolwiek się dzieje” wołał Jan Kochanowski. 
Tak pięknie łączą się dzisiejsze dwa wezwania wiara, nadzieja, miłość czyli łaska Boża. Święty Ambroży z 
Mediolanu twierdził, że kościół jest jak Oblubienica z Pieśni nad pieśniami. Czarna lecz piękna. Kościół jest 
czarny od grzechu ale piękny łaską Bożą. Nadzieja to nasza łaska.  
Matko nieskalana, przepiękne wezwanie, które może być jednak przyczynkiem do znacznego sporu między 
ludźmi. Trudne do pojęcia. Bez wiary wręcz niemożliwe do pojęcia. Nieskalana to niesplamiona niczym, czysta, 
bez żadnej skazy. Niepokalanie poczęta czyli bez grzechu pierworodnego. Na pozór teza po ludzku nie do 
przyjęcia. Do mnie przemawiają fakty, potrzebna jest jednak wiara w objawienia i pokora w przyjęciu pewnych 
prawd. Ale do rzeczy. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony przez Piusa XIX w 1854 r.. Nie było 
to nagłe objawienie a raczej zakończenie procesu, który trwał od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ślady 
oddawania czci Maryi Niepokalanej można znaleźć już u Ignacego Antiocheńskiego, a urodził się on tuż przed 
ukrzyżowaniem Chrystusa. Pojęcie to z czasem nabierało coraz głębszego znaczenia teologicznego. W każdym 
razie niecałe cztery lata po ogłoszeniu tego dogmatu przeszedł on proces swoistej autoryzacji. Zyskał copyright. 
W 1858 r. Maryja podczas objawień w Lourdes poprosiła czternastoletnią Bernadetę o przekazanie 
proboszczowi słów „Niepokalane Poczęcie”. Nastolatka nie rozumiała ich, nie znała, ale słowa przekazała. Skoro 
tak to mamy mistyczny dowód na to, że Maryja była świętą już w łonie swojej mamy Anny. 
Matko najczystsza, równie piękne wezwanie. Nie chodzi w nim raczej jedynie o czyste ręce czy nogi. 
Zaprzeczeniem czystości jest nieczystość a tym sformułowaniem nazwano nadużycia w sferze seksualnej i 
erotycznej. Z perspektywy czasu można chyba przyznać, że to niekoniecznie fortunne nazewnictwo a skupienie 
moralności chrześcijańskiej wokół nieczystości wprowadziło wiele niepotrzebnego zamieszania i nieporozumień 
także w rozwoju młodych ludzi. Jest to niewątpliwie ważna sprawa, w końcu odnoszą się do niej aż dwa 
przykazania a w XXI wieku nagłaśniana jest na każdym kroku. W każdym razie Maryi ten problem nie dotyczył. 
Chciałbym skupić się na nieco innym znaczeniu tego wezwania. Słownik etymologiczny języka polskiego określa 
pojęcie „czysty” jako między innymi niezabrudzony, przezroczysty, wolny od zniekształceń, wyrazisty, prawy, 
moralny i może w tej definicji upatrujmy również czystości Maryi. W końcu Jezus Chrystus nie mówił 
„Błogosławieni, którzy nie oglądają porno”... Stanowczo stwierdził „Błogosławieni czystego serca albowiem oni 
Boga oglądać będą”. Serce jest symbolem miłości, zatem Maryja jest wzorem czystej miłości tej duchowej i 
cielesnej. Jeszcze jeden wniosek mi się nasuwa. Rozważając dylematy moralne, ślepe uliczki sumienia, brak 
rozeznania w życiu kościoła ale przede wszystkim moim własnym, dochodzę do wniosku że Pan Jezus poszedł 
nam na rękę upraszczając wszelkie zasady do jednego przykazania miłości. I tyle. Wszystkie problemy 
rozwiązane. Parafrazując - jeśli Bóg na jest pierwszym miejscu to wszystko jest na swoim miejscu. No i jeszcze 
ten dodatek... „A bliźniego swego jak siebie samego”. Nie mniej, nie więcej. Tak samo jak siebie. Wniosek na 
dziś: pokochać Boga w sobie, pokochać siebie by móc czystą miłością kochać ludzi, a będzie jak w niebie. Matko 
najczystsza módl się za nami.   /Dokończenie rozważań o Litanii Loretańskiej w miesiącu Maryjnym w październiku/.  

 

Kochane Dzieci. Bóg dał Wam Mamę i Tatę   

abyście w wiarę i miłość były bogate.  

01 czerwca 2022 r. 
 

Wszystkim dzieciom składamy najlepsze życzenia zdrowia, miłości i radości:  

Duszpasterze, Redakcja „Wieści Parafialnych” , Parafialny Zespół Caritas i Rada 

Duszpasterska. 



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. To I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 

10.00 Nabożeństwo Eucharystyczne a po Mszy 

św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Intencja 

różańcowa na miesiąc czerwiec: O ducha 

pojednania i oczyszczenia dla członków 

Kościoła. Taca inwestycyjna przeznaczona 

będzie na pokrycie kosztów wykonania ramy dla 

obrazu MB Różańcowej, który powrócił do 

kościoła po renowacji.                                                                                               

3. Parafialny Zespół Caritas zaprasza z okazji 

Dnia Dziecka po Mszach św. w Czachówku o 

godz. 8.30 i Sobikowie o godz. 13.15 wszystkie 

dzieci na spotkanie ze słodką niespodzianką.                                                                                                                                                 

4. Obchodzimy Święto Dziękczynienia. To 

trzecie ogólnopolskie dziękczynienie za 

beatyfikację Prymasa Stefana Wyszyńskiego i 

matki Elżbiety Czackiej. O godzinie 12.00 na 

placu przed Świątynią Opatrzności Bożej w 

Wilanowie zostanie odprawiona uroczysta Msza 

święta. Tradycyjnie ofiary zbierane po Mszach 

św. do puszek we wszystkich kościołach 

Archidiecezji przeznaczone będą na budowę 

Świątyni Opatrzności Bożej.                                                     

5. Dziękujemy p. Ryszardowi za ofiarowane 

brzózki i za posprzątanie kościoła i ubranie 

ołtarzy kwiatami na dzisiejszą niedzielę.                                                                                                                                                                                                     

6. 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.                                                                                  

7.   W środę 8 czerwca o godz. 18.45 

zapraszamy przedstawicieli grup 

przygotowujących ołtarze na Boże Ciało na 

spotkanie organizacyjne.                                                                                           

8.  W przyszłą niedzielę 12 czerwca o godz. 

13.15 odbędzie się w naszej parafii Rocznica I 

Komunii św. Spotkania i próby odbędą się w 

poniedziałek 6 oraz we wtorek 7 czerwca o godz. 

18.30. Spowiedź dzieci dziś podczas wszystkich 

Mszy św. i w środę 8 czerwca od godz. 17.30. 

Prosimy rodziców o posprzątanie kościoła i 

ubranie ołtarzy kwiatami. Dzieci rocznicowe 

polecamy Bożej Opatrzności.                                                   

9. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                       

10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Karol Szymon Piwowar, kawaler z par. w 

Kędzierówce i Magdalena Borowska, panna z 

Czarnego Lasu w par. tutejszej – zapowiedź druga.                                                                                                              

– Kamil Jan Banowicz, kawaler z par. w Piasecznie i 

Magdalena Borowska, panna z Krzaków 

Czaplinkowskich w par. tutejszej – zapowiedź druga.                                     

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                                                                         

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Do Gościa Niedzielnego” dołączona jest 

kolejna płyta CD z Pismem świętym.  Jest również 

czerwcowy numer miesięcznika „Różaniec”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny.              

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 

 

Zesłanie Ducha Świętego. 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 (181) 

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 05.VI 2022 – 12.VI 2022 
 

 

 

Niedziela, 05..06.im. Waleria, Walter, Bonifacy 

8.30 (Czachówek)  + Wiesławy Ciechanowskiej w 12 

rocz. śm., Antoniny Szymańskiej                                                 

8.30 (Czachówek) + Czesławy, Józefa, Haliny i 

Stanisława                                                                            

10.00 + Wiesława Pieniążka (im. 

10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marty i Janusza w 

1 rocz. ślubu                                                                                                                              

12.00 + Zygmunta i Władysławy, Franciszka i Marianny 

Kozickich, Antoniego, Karoliny i Witolda Woźniak, 

Andrzeja Woźniaka                                                                            

12.00  + Jakuba Tyborowskiego (im.) i Zygmunta 

Strzeżka (ur. z okazji Dnia Ojca) 

CHRZEST: Stefan Jan Gajek                                                                                           

13.15 + Genowefy (w 3 rocz. śm.), Wacława, Marianny, 

Radosława i Bogusława Buraczyńskich i zm. z rodz. 

Kabalów i Cholewa                                                                       

13.15 + Dariusza Seremaka w 7 rocz. śm., Józefa i 

Marianny Urbanowicz, Józefa i Stanisławy Seremak                                                            

Poniedziałek 06.06 im. Paulina, Dominika, Norbert 

17.30 + Sabiny Stefańczyk w 30 dni po śmierci 

18.00 + Jadwigi Zofii Zwierzyk – int. od Ireny 

Czupryńskiej                                                                                     

Wtorek, 07.06 .im. Wiesława, Teresa, Robert, Jeremii 

18.00 + Jana, Otylii, Aleksandry i Stefana Grzywacz        

Środa, 08.06. im. Maksym, Seweryn, Wilhelm 

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

Piątek, 10.06 im. Małgorzata, Diana, Oliwia, Bogumił,  

16.30  Ślub: Natalia Urbańska – Kamil Kilijański                                                                                                         

17.30 + Ireny Jeleń w 22 rocz. śm., Henryka, Stanisława, 

Hanny, Stanisławy i Jana Jeleń, Kazimierza 

Kłodzińskiego   

18.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ireny 

Grzesikiewicz w 75 rocz. urodzin 

Sobota, 11.06.im.Teodozja, Adelajda, Feliks, Radomir 

16.30 + Pawła Czupryńskiego w 1 rocz. śm.                                                                                               

17.00 + Władysławy i Zygmunta Samoraj, Wojciecha i 

Pawła Wiśniewskich                                                                                               

17.30 + Marianny Gałeckiej i Zygmunta Golik 

18.00 + Jadwigi (w 1 rocz. śm) i Michała Dobrzyńskich i 

zm. z rodz. Dobrzyńskich i Nowaków 

Niedziela, 12..06.im. Janina, Antonina, Leon, Czesław  

8.30 (Czachówek) + Stanisławy Choińskiej                                  

8.30 (Czachówek) + Mariana Matysiaka, Cecylii i Jana 

Dębskich                                                                           

10.00 + Andrzeja (w 13 rocz. śm.) i Melanii Osiadacz, 

dziadków Osiadaczów i Krawczyków                                                   

10.00 + Zdzisława, Marianny i Piotra Kłosiewiczów                

12.00  + Małgorzaty Fydrych (im.), Czesława, Antoniego i 

Józefy Rotuskich, Stanisława, Artura i Marianny 

Grzesikiewicz, Stefana Bukowskiego                                                                                             

 

Tweet od Papieża 

„Jesteśmy pewni, że bronią modlitwy, 

postu i jałmużny, jak również dzięki 

darowi łaski, można zmienić serca 

ludzi i losy całego świata.”  

 
  

12.00 + Bronisławy Tywonek w 17 rocz. śm., Łukasza i Józefa 

Tywonków i zm. z rodz. Tywonków, Dąbrowskich i Szczepaniaków 

13.15 Rocznica I Komunii Świętej - w int. dzieci  

Intencje spisano: 03.06.2022 r.                

 

Refleksja na Niedzielę 

Zesłania Ducha Świętego 

Zstąpienie Ducha jest teofanią, w której 
wiatr i ogień przypominają nam o transcendencji Boga. 
Po otrzymaniu Ducha, uczniowie przemawiają bez 
strachu. W Mszy świętej widzimy Ducha jako “strumień 
wody żywej”, niczym ten który wypłynął z Jezusa; i 
jednocześnie odkrywamy, że także Kościół jest 
Duchem, który napełnia prawdziwym życiem. Zwykle 
odnosimy się do roli Ducha na poziomie osobistym, 
natomiast dziś Słowo Boże zaznacza Jego działanie w 
całej wspólnocie chrześcijan./Ks. D. Joan Martinez Porcel  

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

W dniu Święta Namiotów Jezus przywołał 

spragnionych wiary do siebie i zawołał, 

«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we 

Mnie niech przyjdzie do Mnie i pije! », 

a mówił o Duchu Świętym i źródle wody, 

która żyje 

w Duchu Pocieszycielu, by pił każdy 

spragniony 

gdy Jezus odejdzie i będzie uwielbiony. 
                                                     Kazimierz 

 
 

W następnym numerze WP o Trójcy Świętej 

 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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