
                             

           Wieści Parafialne 
 

                   Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie    Nr 16  Rok II   19. 04. 2015 
 

            III Niedziela Wielkanocna 
 
 

Parafia Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow @gmail.com 
www.sobikow.parafia. info.pl 

 

Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

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, 
13.15  

Dni powszednie 
18.00(17.00 –1X-1IV) 

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 
 

 

 

Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 3,13-15.17-19 (Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa) 

Psalm responsoryjny: Ps 4,2.4-9 

Drugie czytanie: 1 J 2,1-5a (Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy) 

Ewangelia: Łk 24,35-48  (Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma)  
 

Niedziela Biblijna 
W dniach od 19 do 25 kwietnia 2015 roku Kościół w Polsce przeżywa siódmy Tydzień Biblijny. 
Mamy się z czego cieszyć! Już przez siedem kolejnych lat jako duszpasterze i moderatorzy 
Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II możemy dziękować Panu Bogu za ten największy dar, 
jakim jest Jego Słowo, które – „gdy nadeszła pełnia czasu” – stało się ciałem  i zamieszkało 
między nami w osobie Jezusa Chrystusa (por. J 1,14). Dar ten byłby jednak trudno dostępny, 
gdyby to samo Słowo Boga nie przyszło do ludzi pod postacią Pisma Świętego. To dlatego 
Liturgia Słowa jest nierozdzielnie złączona z Liturgią Eucharystii, a sam Jezus z Nazaretu 
rozpoczyna swą publiczną działalność wezwaniem do nawrócenia, aby każdy człowiek mógł 
przyjąć głoszoną mu Ewangelię. Zaiste, bez 
autentycznej wiary w Ewangelię nie ma 
prawdziwej wiary w Eucharystię. Pierwszy 
dzień Tygodnia Biblijnego to Niedziela Biblijna. 
Niech to będzie dzień wyjątkowo uroczystej 
celebracji Ewangelii i Eucharystii – jak nas 
tego uczy sam Zmartwychwstały Pan, który najpierw uczniom idącym do Emaus wyjaśniał Pisma, 
a następnie łamał dla nich Chleb, aby ostatecznie otworzyć im oczy na Jego nową, zbawczą 
Obecność pośród nich i dla nich, jak im to z całą mocą obiecał: „Oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Prawdziwa wiara to wielka tajemnica: Boga 
wkraczającego ze swą łaską w życie człowieka i człowieka włączającego się swoim miłosnym 
posłuszeństwem w życie Boga! Najlepiej wyraża się w modlitwie i w ofierze – w zjednoczeniu z 
modlitwa i ofiarą Jezusa Chrystusa – Pana i Zbawiciela. Niech siódmy Tydzień Biblijny będzie 
czasem takiej modlitwy i wiary, które inspirują do poświęcenia na wzór Abrahama, Mojżesza, 
Maryi, Syna Człowieczego, Piotra i Kościoła apostolskiego! Dopiero tak rozumiana i przeżywana 
wiara jest błogosławieństwem i jednoczy z Błogosławionym! 
                                                                                                Ks. prof. Dr hab. Henryk Witczyk 

przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II” 
 
 

 

16 kwietnia 88 rocznicę urodzin obchodził Papież 
senior Benedykt XVI. Z tej okazji Dostojnemu 
Jubilatowi życzymy wielu łask Bożych, zdrowia  
i opieki Matki Bożej, dziękując jednocześnie za 
nieustającą troskę za cały Kościół Powszechny. 

 
/Duszpasterze i Parafianie/ 
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Nasi  ministranci 
Nadal mamy przed oczami 

fragmenty liturgii Triduum 

Paschalnego i Wielkiej 

Nocy. Znaczącym ich 

ubogaceniem, 

wzmacniającym wymowę 

treści tych znamiennych dla 

świata „godzin miłości i 

Miłosierdzia„ Jezusa 

Chrystusa była obecność 

Liturgicznej Służby Ołtarza. Nie było Mszy 

Świętej (czy nabożeństwa) bez widocznego, 

jakże naturalnego i oczywistego, udziału 

ministrantów. Czy to wieczorami, czy na 

Rezurekcji, zawsze liczna grupą, aktywnie i 

godnie wypełniała swe obowiązki. Widoczni w 

różnych strojach – raz w pelerynkach, raz w 

sutanellach, podczas Czuwań w komżach  - 

pomagali nam lepiej przeżyć i zrozumieć treści 

celebrowanej liturgii. Kiedy była potrzeba to 

dzwonili lub kołatali, szli ze świecami, służyli 

celebransowi trybularzem i łódką, asystowali  

kapłanom przy udzielaniu Komunii Świętej. 

Podobną posługę pełnią przez cały rok 

liturgiczny. Ci młodzi chłopcy uczestniczą w 

porannych Roratach, na Pasterce, podczas 

procesji Bożego Ciała (i innych procesji 

okolicznościowych), w liturgii święta 

Wszystkich Świętych, Święta Zmarłych. Biorą 

udział w nabożeństwach majowych, 

czerwcowych, różańcowych i innych 

okolicznościowych. Nie ma  niedzielnej Mszy 

Św. bez ich udziału. Odmiennie niż ich 

rówieśnicy dziesiątki czy setki godzin rocznie  

wiernie służą Panu Bogu.  Ale czy też nie nam?  

Zapewne to 

dzięki ich 

służbie 

pełniej 

„wchodzimy” 

w treść 

sprawowanej 

liturgii. 

Reagujemy 

klęknięciem, bądź powstaniem na dźwięk 

dzwonków lub gongu. Te, i inne czynności, 

wykonują podczas każdej Mszy Św. 

sprawowanej w intencji kogoś nam bliskiego, 

zmarłych z naszych rodzin, czy za parafian. 

Można by rzec, że podczas Mszy Św. 

sprawowanej w zamówionej przez nas intencji 

służyli...nam. Ministrantura wpływa z 

pewnością na rozwój ich osobowości; formacja 

podczas comiesięcznych zbiórek, wspólne 

kolędowanie, służba w nabożeństwach na oczach 

wielu wiernych, grupowe wyjazdy na obozy 

letnie czy zimowe budują pozytywnie ich 

młodzieńczą, właśnie się kształtującą się 

świadomość Polaka i chrześcijanina. Nawet 

podczas sprzedawania zniczy, stroików czy 

palemek praktycznie uczą się (na całe życie) 

zasad dobrego 

wychowania, 

kulturalnego 

odnoszenia się 

do starszych, 

współdziałania 

w grupie oraz 

poszanowania 

pracy. To dzięki tej ich osobistej pracy i 

zarobionym pieniądzom niektórzy z nich mają 

możliwość wakacyjnego wyjazdu na 

zapracowany i dobrze „wysłużony” odpoczynek. 

Bywa, że jest to ich jedyna okazja wyjazdu przez 

kilka lat... . Młodość ma swoje prawa, zatem i 

oni popełniają czasem błędy. Na szczęście coraz 

rzadziej. Widać pozytywne skutki ich służby – 

może kiedyś któryś z tych młodych chłopców 

zostanie kapłanem lub bratem zakonnym. Czyż 

nie powinniśmy zatem, w miarę naszych 

możliwości, ich wspierać? Czy to uśmiechem, 

miłym słowem lub gestem, albo zakupem 

„czegoś tam” właśnie od nich – by poczuli, że są 

zauważeni i docenieni. Będzie to dowód naszej 

wdzięczności i dobrej oceny ich służby na 

Chwałę Bożą, ale i na nasz pożytek. Przy okazji 

spełnimy dobry uczynek, których nigdy nie za 

wiele. Pamiętajmy też o ministrantach w naszych 

modlitwach.  Bo to najważniejsze.    
                                              /Zbigniew Adamczyk/ 

 

 

 

Dnia 11 kwietnia 2015 r. 

zmarła pochodząca z naszej 

parafii  

s. Henryka Matysiak  

ze Zgromadzenia Sióstr 

Szarytek. Pogrzeb odbył się 

15 kwietnia 2015 r. w Górze 

Kalwarii.  

Dobry Jezu a nasz Panie daj  

s. Henryce udział w Twoim 

Królestwie. Amen. 

 
/Duszpasterze/ 

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. W dniach od 19 do 25 kwietnia 

przeżywamy w Polsce siódmy tydzień 

biblijny. Zachęcamy, szczególnie w 

tym czasie do pogłębionej lektury 

Pisma Świętego. 

2. W tym tygodniu odbędą się 

następujące spotkania grup 

parafialnych:  
- w poniedziałek 20 kwietnia o godz. 18:30 

spotkanie Animatorów Kandydatów do 

Bierzmowania,  

- we wtorek 21 kwietnia o godz. 18:30 

spotkanie organizacyjne dla Pielgrzymów 

udających się do Wilna z przedstawicielem 

Biura podróży. Na spotkaniu wpłacamy 

pozostałą kwotę 550 zł.   

- w środę 22 kwietnia o godz. 18:30 

spotkanie przedstawicieli grup parafialnych 

w związku z organizacją festynu 

parafialnego. Na spotkanie zapraszamy 

również wszystkie osoby, które chcę 

pomóc w organizacji festynu.  

- w sobotę 25 kwietnia  o godz. 10:00 

zbiórka dla wszystkich Ministrantów w 

związku z odpustami w Czachówku i 

Sobikowie. W tym miesiącu zbiórka 

odbędzie się w kaplicy w Czachówku. 

Obecność obowiązkowa. 

3. W środę 22 kwietnia o godz. 19.00 

zapraszamy członków Parafialnej Rady 

Ekonomicznej na spotkanie na plebanii. 

4. W sobotę 25 kwietnia 2015 r. o godz. 

15.30 w dolnym kościele Świątyni 

Opatrzności Bożej odbędzie się koncert 

charytatywny Grupy Księży 

Wokalistów SERVI DOMINI 

CANTORES – Śpiewający Słudzy 

Pańscy, z którego dochód, ze sprzedaży 

cegiełek, będzie przeznaczony na 

budowę Świątyni Opatrzności Bożej. 

Honorowy patronat nad koncertem 

objął Jego Eminencja Kardynał 

Kazimierz Nycz. 

5. 12 czerwca b.r. udzielony będzie 

naszej młodzieży Sakrament 

Bierzmowania. Prosimy osoby dorosłe, 

które jeszcze go nie przyjęły a 

chciałyby do niego przystąpić o kontakt 

z ks. Mariuszem.  

6. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Arkadiusz Piotr Kędziorek, kawaler z 

Bronisławowa w par. tutejszej i 

Magdalena Tomczuk, panna z 

Bronisławowa w par. tutejszej. 

Zapowiedź druga. 

- Paweł Prasuła, kawaler z par. w 

Kołbieli i Małgorzata Fabisiak, panna z 

Sobikowa w par. tutejszej. Zapowiedź 

druga. 

- Dariusz Kowalczyk vel Kowalski, 

kawaler z Bronisławowa par. tutejszej  

i Agnieszka Anna Jarząbek, panna z 

par. w Jadowie. Zapowiedź pierwsza. 

- Damian Zawadka, kawaler z par. 

Osieck i Magdalena Danuta Kamińska, 

panna z Buczynowa w par. tutejszej. 

Zapowiedź pierwsza. 

- Tomasz Piotr Szczepek, kawaler z 

par. w Górze Kalwarii i Joanna 

Karolina Urbanowicz, panna z 

Cendrowic w par. tutejszej. Zapowiedź 

pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych.tygodnik parafialny. 

7. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny. 
 



Intencje Mszalne 19 IV – 26 IV 
19.04. Niedziela Biblijna 
8.30 (Czachówek) 
10.00 + Marianny Piecha w 3 rocz. śm., Czesława, 
Jarosława, Grzegorza, Jana, Anny Piechów, Genowefy, 
Stanisława Karaluchów, Małgorzatę Michalską 
10.00 + Zofii Prendota w 5 rocz. śmierci, Józefa Prendoty, 
Krystyny i Henryka Nikielskich 
12.00 + Józefa Kucińskiego w 15 rocz. śm., Feliksy 
Kucińskiej, Michała, Barbary, Marianny Wincentaków, 
Krystyny Osęka 
12.00 + Antoniego Wiśniewskiego w 1 rocz. śm, zm. z rodz. 
Szturemskich i Wiśniewskich 
CHRZEST: Paulina Mirgos 
13.15 Za parafian              
Poniedziałek 20.04 
18.00 + Barbary w 10 rocz. śm. , Kazimierza Łyjaków, 
Konstancji, Pawła Artowiczów, dziadków Łyjaków i 
Magdziarzów 
Wtorek 21.04. 
+ Stanisławy Piekarniak w 30 dni po śmierci 
Środa 22.04. 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
O potrzebne łaski, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Urszuli 
i Czesława i ich córek 
Za parafian 
Piątek 24.04. 
17.00 + Piotra Całka w 5 rocz. śmierci 
17.30 + Mariana Adaszewskiego w 30 dni po śmierci 
18.00 + Pawła Jarosza w 1 rocz. śmierci 
Sobota 25.04. 
15.30 Dziękczynna w 91 rocz. urodzin z prośbą o potrzebne 
łaski 
16.00 + Marka Olczaka (im.) 
16.30 + Wojciecha, Pawła Wiśniewskich, Władysława, 
Zygmunta Samorajów 
17.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Elżbiety i Marka w 25 
rocz. ślubu 
17.30 + Jerzego Lewandowskiego (im.), zm. z rodz. 
Lewandowskich i Widomskich 
18.00 + Stanisława Manturzyka w 12 rocz. śm. , Hanny Jeleń 
oraz zm. z rodz. Manturzyków i Kasprzaków 
Niedziela 26.04 
8.30  (Czachówek)  
10.00 + Joanny Winiarek w 3 rocz. śmierci 
10.00 O światło Ducha Św. dla tegorocznych Maturzystów 
oraz o łaskę uwolnienia młodych od wszelkich form 
uzależnień i zniewolenia 
12.00 + Jerzego Jeziorskiego (im.) 
12.00 + Władysława Galasa w 40 rocz. śmierci 
CHRZEST:  
Jakub Kwiatkowski 

 

 

 

 

Refleksja na  

Niedzielę  Biblijną 

„Uwierzyć w 

Zmartwychwstałego” 
 

 
Jezus staje pośrodku wątpliwości i pytań uczniów, 

którzy nie dowierzają temu, co widzieli i czego 

doświadczyli. Ciągle sparaliżowani lękiem, obawiają 
się uwierzyć w Zmartwychwstałego. Kiedy 

doświadczamy we własnym życiu duchowym 

podobnego stanu, możemy być pewni, że Pan jest 
w nim obecny, że prowadzi nas do większej ufności. 

Gwarantem wiary w nasze zmartwychwstanie jest sam 
Jezus                                  ./ o. Tomasz Zamorski OP/ 

 
 

 
13.15 + Marka Golika (im.) Krystyny i Zygmunta 
Golików 

                                              Intencje spisano 17.04.15 

 



 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Zalęknieni, zatrwożeni, nie wierzący 

«Pokój wam». Patrzący, a nie widzący, 

«Musi się wypełnić wszystko, 

co napisane jest o Mnie w Prawie». 

«To  Ja jestem». nie przyglądajcie się jak 

zjawie, 

cieszcie się z danej nadziei 

Zmartwychwstania 

i z Bogiem po śmierci jedynego spotkania. 

                                                     Kazimierz 
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