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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. 17.30 – 18.00 
sobota 

8.00 – 9.30 
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 
 

 

                                              Rok Miłosierdzia 

                                               8.12.2015 – 20.11. 2016 

 

Liturgia Słowa 
Pierwsze czytanie: Dz 13,14.43-52 (Apostołowie zwracają się do pogan) 

Psalm responsoryjny: Ps 100,1-2.3,4b-5ab 

Drugie czytanie: Ap 7,9.14b-17  (Baranek będzie prowadzał ich do źródła życia) 

Ewangelia: J 10,27-30 (Jezus daje swoim owcom życie wieczne)  
 

"Cud Eucharystyczny" w Legnicy  
 

25 grudnia 2013. W legnickim kościele 

na posadzkę upadła komunia, 

podobnie jak w Sokółce, kapłan 

podniósł konsekrowany komunikant  

i włożył do naczynia z wodą. Wkrótce 

zauważono, że komunikant  zaczyna 

się przebarwiać. Wreszcie wzięto 

próbkę, którą mieli zbadać lekarze 

sądowi. W trakcie badania lekarze 

uznali, że hostia przypomina ludzkie serce. Oto co napisali: 

"W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty 

tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia 

poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest 

najbardziej podobna do mięśnia sercowego” (…) ze 

zmianami, które często towarzyszą agonii”. Zdaniem 

Biskupa Lednickiego, ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego. 

doszło do cudu eucharystycznego. Całą sprawę zgłoszono 

do Watykanu. Kongregacja Nauki Wiary potwierdziła 

zdanie ks. Biskupa  i lekarzy.                                     /ks. Mariusz/ 
 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/
http://natemat.pl/109779,zdrowe-serce-to-sprawny-umysl


23 kwietnia – Uroczystość  

Św. Wojciecha  

Głównego Patrona Polski 
Życiorys Św. Wojciecha 

Wojciech urodził się około 956 roku w 
Libicach w Czechach, w rodzie 
Sławnikowiców. Kształcił się w 
Magdeburgu pod opieką arcybiskupa 
Adalberta i to ku jego czci przyjął swoje 
drugie imię podczas bierzmowania. W 
wieku 27 lat zostaje biskupem Pragi. 
Po pięciu latach Wojciech poprosił 
papieża Jana XV o zwolnienie go z 

obowiązków biskupa. Papież Jan XV pozytywnie odniósł się 
do Jego prośby proponując mu schronienie się w miejscu 
poświęconym kontemplacji. Wojciech, udaje się do klasztoru 
Monte Cassino. Po pewnym czasie udaje się do 
benedyktyńskiego klasztoru świętych Bonifacego i Aleksego w 
Rzymie. Tam właśnie w Wielką Sobotę 990 lub 991 roku 
przyjmuje habit zakonny. W roku 992 w Pradze umiera 
zastępca Wojciecha, Folkod. Czechy, uważają, że Wojciech 
będzie najlepszym i najsilniejszym sprzymierzeńcem w 
staraniach o odzyskanie strat. Wysyłają poselstwo do 
Moguncji, a stamtąd do Rzymu, żądając jego powrotu. Papież 
Jan XV popiera żądania Czech, wysyłając Wojciecha do Pragi. 
Przychylając się do życzenia papieża święty wraca do Pragi i 
zakłada tam klasztory pod wezwaniem Maryi Panny, świętego 
Benedykta oraz św. Bonifacego. Po staraniach dobry okres 
Wojciecha zakończył się, a wrogowie zamordowali braci 
biskupa. W międzyczasie umiera papież Jan XV, a na jego 
miejsce wybrany zostaje Grzegorz V, który jest bliskim 
krewnym Ottona III – przyszłego cesarza rzymskiego. W 
krótkim czasie zaprzyjaźnia się z nowo koronowanym 
cesarzem. Otton III zaczął biskupa zachęcać do działalności 
misyjnej. Po przemyśleniu propozycji Wojciech zgadza się z 
nim i uzyskuje pozwolenie od papieża Grzegorza V na tą 
działalność. Jesienią 996 roku biskup udaje się do Polski. Król 
Polski, Bolesław Chrobry przyjął Wojciecha bardzo 
serdecznie, z pragnieniem zatrzymania go u siebie.  Wiosną 
997 roku, Wojciech wraz z bratem Radzimem, prezbiterem 
Boguszem oraz eskortą 30 wojowników Chrobrego udaje się 
do gdańska, gdzie głosił ewangelię i udzielał sakramentów 
Pomorzanom.17 kwietnia 997 roku przypływają do wyspy u 
ujścia Pregoły. Wojciech nieświadomie naruszył zwyczaje 
religijne Prusów.  Ścigający misjonarzy poganie pod dębem 
napadli ich. Następnie związali ich, pobili, ale tylko świętego 
Wojciecha sześciokrotnie przebili włóczniami. Potem odcięto 
Wojciechowi głowę, wbili na żerdź, a przy zwłokach 
pozostawili straże. Dokładne miejsce śmierci Wojciecha do 
dziś nie jest znane. Według różnych źródeł, podaje się okolice 
Elbląga i Tękit.  Król Polski wykupił ciało świętego, przewiózł 
do Gniezna, a następnie pochował z honorami. Wojciech już 
za życia był uznawany przez braci zakonnych za świętego, a 
jego męczeńska śmierć oraz dzień tygodnia – piątek tylko 
potwierdziła tą opinię. Kanonizacja odbyła się przed 2.12.999 

roku, a święto wyznaczono na dzień 23 kwietnia. W marcu 
1000 roku, Otton III odwiedził grób świętego Wojciecha, gdzie 
został obdarowany jego ramieniem. W roku 1038 książę 
czeski, Brzetysław najeżdża na Polskę kradnąc relikwie 
świętego z Gniezna. Na prośbę prymasa Polski, kardynała 
Augusta Hlonda, relikwia rzymska powróciła do Polski w roku 
1928, gdzie zostaje złożona w skarbcu gnieźnieńskim.  W 
ikonografii święty Wojciech przedstawiany jest zawsze w 
stroju biskupim.  W ręku trzyma księgę, rzadziej atrybuty jego 
męczeńskiej śmierci: włócznia, wiosło, topór. Tradycja 
przypisuje również autorstwo pierwszego hymnu Polski: 
Bogurodzicy.  Święty Wojciech jest obok Matki Bożej i 
świętego Stanisława trzecim patronem naszego kraju. Poza 
tym jest patronem archidiecezji gnieźnieńskiej oraz diecezji 
gdańskiej,  koszalińsko – kołobrzeskiej i warmińskiej oraz 
wielu szkół na terenie kraju. 
                                                                              

  /Jan Ziętal/ 

 

Problem Okultyzmu u młodzieży 
 

Okultyzm towarzyszy człowiekowi od wieków. Jest to wiara w 
obecność sił nadprzyrodzonych i tajemnych w człowieku i 
przyrodzie. Zjawisko to zrodziło się z niemożności udzielenia 
pytań na podstawowe pytania na temat sensu ludzkiego życia 
i zwykłej ciekawości na temat tego co czeka nas w przyszłości. 
Jednak wszystkie zabiegi okultystyczne nie dadzą nam 
odpowiedzi na kosmiczne pytania, a jedynie zaspokoją naszą 
ciekawość w wyniku autosugestii wywołanej przez naszą 
wyobraźnie. Możemy powiedzieć, że czasy magii, czarownic i 
bożków już dawno minęły. Niestety bardzo często słyszy się o 
ludziach uzależnionych od tarota lub o sektach, które stale 
werbują młodych ludzi zakorzeniając w nich wiarę w siły 
nadprzyrodzone. Z pozoru niewinne poradzenie się u wróżki 
też jest formą okultyzmu. Choć wydaje się to nie groźne może 
nieść poważne konsekwencje w twojej sferze duchowej. 
Przecież wszyscy doskonale wiemy, że próba poznania 
swojego losu na własną rękę całkowicie nie ma sensu 
ponieważ wiedzę na ten temat posiada tylko i wyłącznie nasz 
Stwórca. Oprócz wymienionych powyżej przykładów do 
okultyzmu zaliczają się kulty satanistyczne oraz demoniczne , 
w których to przy specyficznych miejscach kultu przyzywa się 
przeróżne demony . Uogólniając okultyzm jest szukaniem 
innego źródła prawdy o życiu niż te , które dał nam Bóg 
.Powodem dlaczego te kulty przetrwały są sekty . Sekty w 
przewodnik – guru wskazuje drogę kultu demonów . 
Oczywiście nie w każdej sekcie występuje kult jakichś 
okultystycznych wierzeń lecz i one przez zabiegi 
manipulacyjne i psychiczne potrafią niemalże zniszczyć 
poprawną sferę duchowną .Pokazuje to, że problem 
okultyzmu jest realny i nie można go ignorować. Należy stale 
uświadamiać ludzi o złym działaniu oraz nieprawdziwych 
przewidywaniach przyszłości . Jednakże na chwilę obecną to 
wszystko istnieje i nawet się rozwija co jest bardzo 
niepokojące. Jest to spowodowane tym, że ludzie wczasach 
Internetu, komórek, mediów, reklam, komercji i kiczu szukają 
ucieczki przed tą tak mało romantyczną rzeczywistością. 



Uciekając niestety wybierają niewłaściwą drogę. Niektóre 
okultystyczne obyczaje i wierzenia zachowały się w polskiej 
tradycji po naszych pogańskich przodkach. Przykładem są 
Andrzejki czy choćby Noc Świętojańska. Są one elementem 
naszej tożsamości narodowej i nie powinniśmy ich wykreślać 
z kalendarza. Wręcz przeciwnie musimy ocalić je od 
zapomnienia, lecz pamiętajmy żeby nie traktować poważnie 
wróżb z lania wosku przez klucz czy szukania kwiatu paproci. 
Będzie bezpieczniej dla każdego z nas jeśli potraktujemy to 
jako zabawę i okazję na spędzenie czasu  
z innymi ludźmi. Podsumowując , ślady okultyzmu spotykamy  
na swojej drodze codziennie i musimy pamiętać żeby stale 
mieć oczy otwarte , gdyż zagrożenie może znajdować  
w pozornie niewinnych i pospolitych rzeczach.  

                         /Julia Tywonek  

                    uczennica II A w Gimnazjum w Cendrowicach/ 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1. Dziś IV niedziela wielkanocna. W 

liturgii zwana Niedzielą Dobrego Pasterza. 

Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o 

Powołania Kapłańskie i Zakonne pod 

hasłem: Powołani do miłosierdzia. 

2. W środę 20 kwietnia o godz. 18:30 w 

Kościele odbędzie się spotkanie 

organizacyjne dla osób wyjeżdzających w 

Karkonosze. Na spotkaniu wpłacamy 

pozostałą kwotę. Prosimy również o 

zabranie na spotkanie dowodów 

osobistych. 

3. Tego samego dnia o godz. 17:00 w Sali 

katechetycznej będą do odebrania stroje 

komunijne. Przy odbiorze rodzice wpłacają 

należność za stroje. 

4. W sobotę 23 kwietnia o godz. 11:00 

bardzo prosimy o pomoc w posprzątaniu 

terenu na działce przy kościele. O pomoc 

prosimy: Wolontariuszy ŚDM, 

Ministrantów, Bielanki, Animatorów i 

Kandydatów do Bierzmowania, Zespół 

Genesis, Parafialny Zespół Caritas. W ten 

sposób chcemy przygotować nasz teren do 

Festynu oraz ŚDM. 

5. W związku z 1050 rocznicą Chrztu 

Polski ogłaszamy konkurs rysunkowy i 

literacki  pt. „ Chrzest 966 – Narodziny 

mojej Ojczyzny”. Prace prosimy składać do 

końca maja u pań katechetek, ks. Mariusza 

albo p. Bogumiły Dusza. Rozstrzygniecie 

konkursu odbędzie się podczas III 

Parafialnego Festynu Rodzinnego. 

6.  W sobotę 23 kwietnia o godz. 9:00 

odbędzie się egzamin dla Kandydatów do 

Bierzmowania. Obecność obowiązkowa. 

7. Bractwo Męki Pańskiej przedstawi w 

Górze Kalwarii w sobotę 23 kwietnia o 

godz. 19.30 inscenizację uliczną Jak 

Mieszko chrzest przyjmował, jako formę 

uczczenia 1050. Rocznicy Chrztu Polski. 

Organizatorzy serdecznie zapraszają. 

8. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Michał Rybicki, kawaler z Czaplina w 

par. tutejszej i Aleksandra Borko, panna z 

Czerska. Zapowiedź druga. 

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych. 

9. W sobotę 14 maja planujemy 

pielgrzymkę Kółek Różańcowych i Koła 

Przyjaciół Radia Maryja do Loretto nad 

Bugiem. Koszt 20 zł od osoby. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. 

Mariuszem. 

10. W naszej parafii w niedzielę 8 maja  

odbędzie się Sakrament Bierzmowania. 

Osoby dorosłe, które chciałby przystąpić 

do tego Sakramentu, prosimy o zgłaszanie 

się do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

11. Trwa okres rozliczeń podatkowych. 

Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz 

naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Aby 

tego dokonać należy wpisać na stronie 3 

PIT 37 pod nr. 137 numer KRS Caritas AW 

– 0000225750, w nr. 139 PZC Sobików i 

zakreślić nr 140.  

12. 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 17 IV – 24 IV 2016  
Niedziela, 17.04.  Niedziela Dobrego Pasterza 
8.30(Czachówek) + Stanisława, Stanisławę Tobiaszów w 
1 rocz. śm.   
10.00 + Jerzego w 5 rocz. sm. , Marka, Jana Kurów, 
Tadeusza Gawędy  
10.00 + Kazimierza-Wojciecha Karaśkiewicza, zm. z 
rodz. Karaśkiewiczów  
12.00 + Jerzego (im.), Romana i Józefiny 
Wieczorkiewiczów  Wieczorkiewicza  
12.00 + Antoniego Wiśniewskiego w 2 rocz. śm, zm. z 
rodz. Wiśniewskich i Szturemskich 
CHRZEST: Klaudia Ogrodnik, Jakub Frelich,  
Kinga Libuszowska, Nikola Sieńkowska 
13.15  O bł. Boże dla Stanisława i Haliny Pietrzak w 45 
rocz. ślubu oraz o bł. Boże dla Patrycji Borzęckiej i 
Daniela Winiarka z okazji 18 rocz. ur.  
13.15 + Pawła Jarosza w 2 rocz. śmierci 
Msza Św. i spotkanie dla Dzieci Komunijnych i ich 
rodziców 

Środa 20.04. 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
O nawrócenie dla Marka i dar wiary dla rodziny 
Piątek 22.04.  
18.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Magdy w 18 rocz. 
ur. 
Sobota, 23.04.  
16.00 CHRZEST: Zuzanna Dobiesz 
16.30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Zofii Królak w 92 
rocz. ur. 
17.00 + Jerzego Jeziorskiego (im.) 
17.30 + Wojciecha Nowaka (im.) w 1 rocz. śm. 
18.00 + Jerzego Lewandowskiego (im.), zm. z rodz. 
Lewandowskich i Widomskich 
19.00 ŚLUB: Katarzyna Walkiewicz – Piotr Korkosz 
Niedziela 24.04. V Niedziela Wielkanocna 
8.30(Czachówek) + Jana, Genowefy Szymańskich 
10.00 + Joanny Winiarek w 4 rocz. śm.  
10.00 Za Księży pracujących w parafii  
12.00 + Józefa w 16 rocz. śm. , Teresy Kucińskich i zm. 
ich rodziców  
12.00 + Marianny w 4 rocz. śm. , Czesława, Grzegorza, 
Jarosława Piechów, dziadków Piechów i Karaluchów, 
Małgorzatę Michalską 
CHRZEST: Błażej Nathan Nawrocki  
13.15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Iwony i Pawła 
Radziejewskich w 10 rocz. ślubu  
13.15  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jadwigi i Zdzisława 
Molaków w 60 rocz. ślubu   
                                                             Intencje spisano 14.04.16                                     

 
 

Refleksja na  

Niedzielę Dobrego Pasterza 

„W ręku Boga jesteśmy wolni” 
 

Jezus jest jedynym, który może dać 

człowiekowi życie wieczne. Ale 

może je dać tylko temu, kto idzie za 

Nim i kto słucha Jego głosu. Taki 

człowiek jest w ręku Boga. A Bóg 

jest wieczny. I wieczna jest Jego 

"ręka", czyli opieka. Póki On nas 

trzyma, także my jesteśmy wieczni. Czy jednak 

odpowiada nam bycie w ręku Boga? Czy nie 

obawiamy się tego, bo wydaje się nam, że w ten 

sposób stracimy wolność? Ale co to za wolność, 

której kresem jest śmierć? /Mieczysław Łusiak SJ/ 

 




Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Współistotny Ojcu, w wyznaniu wiary 

mówimy, 

ten dogmat wiary potwierdzamy też, gdy się 

modlimy, 

wszak do nas Jezus mówił «Ja i Ojciec 

jedno jesteśmy», 

więc tę odwieczną prawdę odważnie 

ponieśmy 

i słuchajmy Jego głosu, choć nasze ciała 

grzeszne, 

bo sam Jezus do nas mówił:  «Ja daję wam 

życie wieczne»  
Kazimierz 

 




 
Tweet od Papieża 

  Miłość jest w gruncie rzeczy 
jedynym światłem, które zawsze na 
nowo rozprasza mroki ciemnego 
świata.                        /Franciszek/ 

 


   .                                 Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 
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