
                             

           Wieści Parafialne 
 

                   Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie    Nr 18  Rok II   03. 05. 2015 
 

            V 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 6,1-7 (Wybór pierwszych diakonów) 

Psalm responsoryjny: Ps 33,1-2.4-5.18-19 

Drugie czytanie: 1 P 2,4-9 (Powszechne kapłaństwo) 

Ewangelia:  J 14,1-12 (Ja jestem drogą, prawdą i życiem)  
 

Królowa Polski 
 

3 maja, w Polsce, jest dniem w którym obchodzimy dwa bardzo ważne święta: 
uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i święto narodowe czyli 
rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Maryję na Królową Polski 
koronował król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku przed obliczem Matki Bożej 
Łaskawej we Lwowie. Mszę świętą sprawował nuncjusz papieski Piotr Vidoni w 
chwili Przemienienia, Jan Kazimierz zszedł z tronu, złożył berło i koronę. Potem 
padł na kolana i zwrócił się do Matki Boskiej słowami: „Wielka Boga - Człowieka 

Matko, Najświętsza Dziewico”. Po czym ogłosił Matkę Boga szczególną Patronką 
Królestwa Polskiego. Koronacja Matki Bożej na Królową Polski odbyła się w 
trudnym okresie dla naszego narodu. Kraj był skłócony wewnętrznie jak również 
został napadnięty przez Rosję, Turcję oraz Szwecję. Niespełna pół roku 
wcześniej Szwedzi bezskutecznie próbowali zdobyć Jasną Górę. Stąd też, mimo 
że akt oddania został wypowiedziany we Lwowie, zdecydowano, że najlepszym 
obrazem Królowej Polski będzie wizerunek Pani Częstochowskiej. Koronacji 
papieskimi koronami dokonano dnia 8 września 1717 roku. Oficjalnie Matka Boża 
Królową Polski jest dopiero od 1656 roku, czyli od zwycięstwa odniesionego nad 
Szwedami, jednak tytuł ten znany był już wiele lat przed panowaniem Jana 
Kazimierza. Informacje mówiące o tym pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. 
Jako pierwszy Matkę Bożą Królową Polski i Polaków nazywał Grzegorz z 
Sambora.  Ojciec Święty Jan XXIII Matkę Bożą ogłosił główną patronką Polski 
oraz niebieską Opiekunką naszego narodu.                                                                                            

 
/Agata Bruchwald/ 

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


Aktualność Konstytucji 3 Maja 
Polska może pochwalić się jedną z najdłuższych na 
świecie tradycji konstytucyjnych. W czasach, gdy w 
pozostałej części Europy panowały monarchie 
absolutne (lub jak we Francji – trwały już rewolucyjne 
niepokoje), nad Wisłą uchwalono nowoczesną 
konstytucję, będącą twórczym połączeniem tendencji 
wolnościowych z dziedzictwem chrześcijańskim. Choć 
Konstytucja 3 Maja ostatecznie nie zapobiegła 
upadkowi polskiej państwowości, pozostała ważnym 
punktem odniesienia dla refleksji politycznej tak w 
czasach zaborów, jak i po odzyskaniu niepodległości. 
Może być źródłem inspiracji również dziś. Ustrój 
polityczny Pierwszej Rzeczypospolitej przez stulecia 
kształtował się w duchu wolnościowym i 
republikańskim. Wybierany przez ogół szlachty król 
przed wstąpieniem na tron zobowiązywał się do 
przestrzegania praw i przywilejów, które miały 
gwarantować, że władza monarsza nie przekształci się 
w tyranię. Z czasem zakres przywilejów 
przysługujących szlachcie rozrósł się jednak tak 
bardzo, że uniemożliwiał w 
praktyce rządzenie państwem. 
Rosła rola wielkiej magnaterii, 
której przedstawiciele nierzadko 
rościli sobie pretensje do 
prowadzenia własnej polityki 
zagranicznej niezależnej od 
władzy królewskiej, dysponowali 
prywatnymi armiami i majątkiem 
większym niż uzależniony od 
decyzji Sejmu Skarb 
Rzeczypospolitej. W XVIII wieku 
państwo ulegało postępującej anarchizacji, zaś nasi 
sąsiedzi w coraz większym stopniu ingerowali w 
wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, co zaowocowało 
w 1772 r. pierwszym rozbiorem Polski i faktycznym 
przyjęciem rosyjskiego protektoratu. Na paradoks 
zakrawa fakt, że obce interwencje w nasze wewnętrzne 
sprawy motywowane były często dążeniem do obrony 
„odwiecznych praw i wolności” polskiej szlachty. Próbę 
przeprowadzenia reform umożliwiających wyjście 
Rzeczypospolitej z fatalnej sytuacji podjął Sejm 
Czteroletni, nazwany potem Wielkim (1788-92). 
Krótkotrwały alians dążącego do uniezależnienia się od 
wpływów rosyjskich tzw. Stronnictwa Patriotycznego z 
królem Stanisławem Augustem Poniatowskim 
umożliwił przyjęcie 3 maja 1791 r. ustawy rządowej 
znanej później jako Konstytucja 3 Maja. Konstytucja 
była dziełem samodzielnym i oryginalnie polskim. 
Pokazała, że możliwe jest pogodzenie wartości 
wynikających z chrześcijaństwa i umiłowania wolności, 
również politycznej, co w owych czasach, ale także 
dużo później, wcale nie było takie oczywiste. W 
otwierającym ją artykule zagwarantowano wierze 
rzymskokatolickiej status religii panującej, gwarantując 
zarazem wszystkim ludziom jakiegokolwiek innego 
wyznania wolność obrządków i religii. Ustawa odnosiła 
się do praw nie tylko szlachty, lecz również mieszczan 
(poprzez włączenie do konstytucji przełomowego 
prawa o miastach) i chłopów (gwarancje rządu 
wykonywania przez dziedziców swobód, nadań i umów 
zawieranych z włościanami). Nadawała pełną wolność 
wszystkim ludziom chcącym osiedlić się na obszarze 
Rzeczypospolitej oraz do niej powracającym. Jak 
zauważył Adam Mickiewicz w swoim wykładzie dla 

Collège de France, „ten artykuł dalej sięga w przyszłość 
niż wszystkie konstytucje europejskie”. Konstytucja 3 
Maja odpowiedziała na podstawową wadę ustrojową 
paraliżującą w coraz większym stopniu I 

Rzeczpospolitą. Zniosła mechanizm liberum veto, który 
od 1669 r. aż 73 razy doprowadził do zerwania Sejmu i 
uniemożliwiał podejmowanie jakichkolwiek decyzji. 
Wprowadziła trójpodział i równowagę władz: 
prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Pierwszą z 
nich stanowić miał „Sejm, czyli stany zgromadzone”: 
Izba Poselska (z udziałem przedstawicieli miast) i Izba 
Senatorska. Konstytucja odeszła od zasady 
jednomyślności: „złączona izb obydwóch większość 
podług prawa opisana, będzie wyrokiem i wolą stanów”. 
Niezmiernie istotne było umocnienie władzy 
wykonawczej, składającej się z króla oraz powołanej 
przez niego, ale odpowiadającej przed Sejmem, Straży 
Praw. Każdy akt prawny wydany przez króla wymagał 
kontrasygnaty jednego z ministrów. W ten sposób 
powstał nowoczesny – choć zarazem mający swe 
korzenie w ustrojowej tradycji I Rzeczypospolitej – 
ustrój z silną władzą wykonawczą w rękach króla, 
prawdziwego gospodarza państwa. Po śmierci 

Stanisława Augusta tron miał być 
dziedziczny i przypaść dynastii 
saskiej. Konstytucja 3 Maja była 
znakomitą i nowoczesną jak na owe 
czasy syntezą silnego państwa i 
wolności. Nie była jednak aktem 
rewolucyjnym, mimo iż wiadomości 
płynące wówczas z Paryża czyniły 
takie tendencje modnymi. Mickiewicz 
– demokrata i przeciwnik 
despotyzmu – kpił z radykalnego 

ducha rewolucji francuskiej, gdy pisał: „Ten duch 
koniecznie żądał scen, jakie działy się w Paryżu; 
wymyślał teatralne pompy, ogromny hałas przy 
zaprowadzeniu odmian, które po prostu po dawnemu 
dałoby się zrobić”. Przypomina się mowa 
Podkomorzego z „Pana Tadeusza”: „(...) jacyś Francuzi 
wymowni /Zrobili wynalazek: iż ludzie są równi. /Choć 
o tem dawno w Pańskim pisano zakonie”. Konstytucja 
majowa przyszła zbyt późno, by uratować I 
Rzeczpospolitą, ale jej dziedzictwo pozostaje aktualne. 
Nigdy potem nie udało się zbudować trwałego ustroju 
dającego państwu sprawność i demokratyczną 
kontrolę. Konstytucja marcowa z 1921 r. była 
zwycięstwem doktryny o przewadze parlamentu nad 
interesem młodego niepodległego państwa. 
Wprowadziła mechanizm niestabilnych i słabych 
rządów, czemu kres położył dopiero zamach majowy. Z 
kolei Konstytucja kwietniowa odchodziła od tradycji 
wolnościowych, przynosząc w zamian próbę budowy 
polskiego modelu autorytaryzmu. Niezależnie nawet od 
upadku II Rzeczypospolitej, nie przetrwałaby próby 
czasu. Tylko oryginalna i zakorzeniona w 
doświadczeniu narodu myśl może budować siłę 
państwa i wspólnoty politycznej oraz ich podmiotowość 
na arenie międzynarodowej. Przywołajmy jeszcze 
słowa św. Jana Pawła II: „wołanie: «Naucz nas być 
wolnymi», było aktualne wtedy, przed dwustu laty. 
Konstytucja 3 Maja stanowiła na nie odpowiedź 
zasadniczą. Wszyscy czujemy, jak jest ono aktualne 
dziś, po dwustu latach. Wolności nie można tylko 
posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale 
zdobywać i tworzyć”.                  /Kazimierz M. Ujazdowsk/i 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy 

św. o godz. 10.00 Nabożeństwo 

Majowe a po Mszy św. o 12.00 

spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. O godz. 17.00 

odprawiona będzie dodatkowa Msza 

św. w Buczynowie przy figurze MB 

Królowej Polski. Zapraszamy. 

Dzisiejsza Taca inwestycyjna 

przeznaczona jest na spłatę zadłużenia 

związanego z remontem ogrodzenia 

cmentarnego oraz na konieczną 

renowację żyrandola z nawy głównej 

kościoła. Ofiary indywidualne na ten 

cel zapisywane w księdze Fundatorów 

można składać w zakrystii lub 

kancelarii. W najbliższych miesiącach 

planujemy sukcesywnie poddawać 

renowacji oświetlenie kościoła.  

2. Jutro, 4 maja liturgiczne 

wspomnienie św. Floriana, patrona 

strażaków. Wszystkich strażaków 

zapraszamy do wspólnej modlitwy o 

godz. 18.00. Po Mszy św. mały piknik 

strażacki. 

3. Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na 

tradycyjne nabożeństwa majowe 

odprawiane w Sobikowie codziennie o 

godz. 17.30. W kaplicy w Czachówku 

nabożeństwo o godz. 19.00. 

4. Dziękujemy serdecznie wszystkim, 

którzy pomogli zorganizować i uświetnili 1 

maja uroczystość odpustową w kaplicy pw. 

św. Józefa Robotnika w Czachówku. 

5. Ze względu na uroczystości majowe do 

chorych pójdziemy z Komunią św. we 

wtorek 5 maja od godz. 9.30. 

6. W środę rozpoczynamy 

Nabożeństwo czterdziestogodzinne. 

Początek Mszą św. o godz. 10.00. 

Wystawienie Najśw. Sakramentu do 

godz. 12.00 i od godz. 17.00. 

Nabożeństwo majowe o 17.30 i Msza 

św. o godz. 18.00. W czwartek taki sam 

porządek nabożeństw. 

7. W piątek Uroczystość św. 

Stanisława, Odpust Parafialny. Msze 

św. odprawimy o godz. 10.00 i 18.00 z 

procesją. Tej Mszy św. przewodniczyć 

będzie  ks. prał. Janusz Bodzon, 

kanclerz Kurii Metropolitalnej 

Warszawskiej. Zapraszamy do jak 

najliczniejszego udziału w odpuście. 

8. 14 czerwca odbędzie się II Parafialny 

Festyn Rodzinny. Już dziś prosimy o 

składanie fantów na loterię. 

9. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Piotr Poczesny, kawaler z par. w Czersku 

i Monika Samoraj, panna z Bud 

Sułkowskich w par. tutejszej. Zapowiedź 

druga. 

- Marcin Kamionek, kawaler z par. w 

Piastowie i Agata Krawczyk, panna z 

Wincentowa w par. tutejszej. Zapowiedź 

druga. 

- Tomasz Borko, kawaler z par. w Czersku 

i Katarzyna Pacholska, panna z Cendrowic 

w par. tutejszej. Zapowiedź druga. - Kamil 

Kucharczyk, kawaler z Ostrowca 

Świętokrzyskiego i Magdalena Karolina 

Sobolewska, panna z Sierzchowa w par. 

tutejszej. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych. 

10. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Do 

odebrania jest miesięcznik „Różaniec”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny. 

 



Intencje Mszalne 03 V – 10 V 
Niedziela 03.05.  
8.30 (Czachówek) 
10.00 + Zbigniewa Wlazeł w 16 rocz. śm. 
Nabożeństwo majowe 
10.00 + Róży i Zygmunta Gwardysów, Jadwigi Durmaj 
12.00 + Zygmunta Kłosa oraz zm. z rodz. Kłosów i Tokajów 
12.00 + Stanisława, Władysława, Gabrieli Nowakowskich 
oraz zm. z rodz. Nowakowskich 
13.15  + Stanisławy, Henryka Miecznikowskich, zm. z rodz. 
Rosłonów i Miecznikowskich 
17.00  Msza Święta Polowa i nabożeństwo majowe w 
Buczynowie  
Poniedziałek 04.05. 
17.30 Nabożeństwo majowe  
18.00 + Eryki Majewskiej w 30 dni po śmierci 
18.00 Za wstawiennictwem św. Floriana o bł. Boże i 
potrzebne łaski dla strażaków gminy Góra Kalwaria 
Wtorek 05.05. 
17.30 Nabożeństwo majowe  
18.00  + Stanisława Zwolińskiego w 7 rocz. śmierci, 
Antoniego i Eugenii Zwolińskich, Edmunda i Janiny Kołacz                          
Środa 06.05. 
10.00 Intencja wolna 
17.30 Nabożeństwo majowe  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
O Boże blog. dla rodziny Adamiaków 
Czwartek 07.05. 
10.00 + Annę, Stanisława, Mieczysława, Zdzisława Wrotków, 
Mariana Prokurata, Zenona Wasilewskiego 
17.30 Nabożeństwo majowe  
18.00 + Stanisławy Karbowiak (im.) 
Piątek 08.05. 
10.00 + Stanisława Stańczyka 

Nabożeństwo majowe 

18.00 Za parafian 

18.00 + Andrzeja, Jana, Zofii Kur, Wincentego Barana 

18.00 + Stanisława (im.) i Krystyny Rosłonów 

Sobota 09.05. 

16.00 + Jana, Barbary Krawczyków, Stanisława, Zofii 

Konarzewskich, Jerzego Lipkę 

16.30 + Stanisława i Stefanii Grabarczyków 

17.00 + Stanisławy i Michaliny Marszałów, Antoniego 

Matysiaka, Andrzeja Otulaka 

17.30 Nabożeństwo majowe 

18.00 + Władysława Masnego w 4 rocz. śmierci 

18.00 + Marianny Ostrowskiej 

Niedziela 10.05 

8.30  (Czachówek)  

10.00 + Pawła Jarosza (ur.)  

                                                      Intencje spisano 24.04.15 

10.00 + Zofii, Marianny, Michała, Stefana, Zygmunta Górków, 
Zofii, Stanisława Choińskich 
12.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 7 rocz. śmierci 
12.00 + Stanisława Dymitrowskiego, Marcina, Rozalii 
Kowalskich, Marianny Klimek, Heleny Makulskiej 
13.15 + Tadeusza Płaczka 
13.15 + Kazimierza w 10 rocz. śmierci, Marka Michalczyków 
18.00  Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do 
Bierzmowania 
+ Stanisława, Stanisławy, Agnieszki, Michała Szymańskich 

 

 

Refleksja na  

 V Niedzielę  

Wielkanocną 

„Nic sobie nie 

zawdzięczamy” 
 

 Człowiek może dać innym tylko to, co najpierw 

otrzymał. Powiem więcej: Wszystko, co ma 

zawdzięcza innym, zwłaszcza Bogu. Mówienie, że 
"sobie zawdzięczam" to czy tamto jest błędne i 

szkodliwe. Po co tak myśleć i mówić? Taki pogląd 
niczego nie buduje w nas, bo nawet jeśli podnosi w nas 

poczucie własnej wartości, to jest ono kruche. Dużo 

lepiej buduje w nas poczucie własnej wartości 
świadomość tego jak wiele otrzymałem. Skoro inni, a 

zwłaszcza Bóg, tak wiele mi dali, to znaczy, że muszę 

być cenny. Byle kogo nie obdarowuje się. Dar jest 
potwierdzeniem wartości obdarowywanego. 

.                                                                                      / Mieczysław Łusiak SJ/ 

 
 

 
 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Kolory, obrazy, meandry i kwiaty, 

ozdobiły nas witraże w majowe szaty, 

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 

świętuje Podhale, Mazowsze i lud pomorski. 

«Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę ». 

Nie zniechęcajcie się, na pewno przybędę. 

 
                                                     Kazimierz 

 



  

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria 

                                nr  91 1240 6377 1111 0000 4754  8523 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

