
   

           Wieści Parafialne 
 

                  Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 17 (88) Rok III  24.04.2016 
 

             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. 17.30 – 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 14, 21b-27 (Bóg działa przez ludzi) 

Psalm responsoryjny: Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: 1b) 

Drugie czytanie: Ap 21, 1-5a  (Bóg otrze wszelką łzę) 

Ewangelia: J 13, 31-33a. 34-35 (Przykazanie nowe daje wam)  
 

 Kościół w liczbach po 1050 latach 
 

 „Polacy nie tylko przyjęli chrześcijaństwo, ale je tworzyli 

i tworzą” napisali biskupi polscy w komunikacie po minionym 

zebraniu plenarnym. Widać to na różnych polach życia 

religijnego i społecznego. Z badań Głównego Urzędu 

Statystycznego i Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego 

przeprowadzonych na 1050-lecie Chrztu Polski wynika, że 

w 2014 r. w naszej ojczyźnie było ponad 32,9 mln katolików 

skupionych w ponad 10 340 parafiach. Obecnie posługuje ok. 

31 tys. księży, ponad 20 tys. sióstr zakonnych i ok. 1 tys. braci zakonnych. W latach 2008-

2014 notuje się stały procent przystępujących do komunii świętej (ok. 16%) i stała pozostaje 

liczba uczestniczących w niedzielnej Mszy Świętej (ok. 40 %). Możemy się cieszyć, że do 

2014 r. zostało ogłoszonych z naszej Ojczyzny 34 świętych i 225 błogosławionych. Tak 

więc Polska jest jednym z krajów, który ma najwięcej świętych i błogosławionych na 

świecie. Parafie i klasztory w Polsce – podobnie jak w innych krajach – są miejscem troski 

o ducha i ciało. Praktycznie do 

XVIII w. instytucje kościelne były 

głównym, a czasem 

jedynym miejscem edukacji oraz 

opieki społecznej. W XVIII w. ok. 

60% parafii w Małopolsce 

posiadało swój tzw. „szpital” czyli 

dom pomocy społecznej. W tym 

samym czasie ok. 40% parafii w naszym kraju miało własną szkołę. Po wojnie, jeszcze 

w 1946 r., Caritas prowadził 256 szpitali. Obecnie Kościół katolicki jest największą instytucją 

charytatywną w Polsce. Cyfry wiele mówią. Ukazują one jak bardzo chrześcijaństwo 

troszczy się o człowieka, bo – jak mawiał św. Jan Paweł II – człowiek jest drogą Kościoła.  

 

Ks. Paweł Rytel-Andrianik 

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski 

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


29 IV - Dzień Męczeństwa 

Duchowieństwa Polskiego 
Główne uroczystości z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa 

Polskiego odbywają się w 
sanktuarium św. Józefa w 
Kaliszu, będącego od 1948 r. 
miejscem pielgrzymek księży, 
byłych więźniów obozu 
koncentracyjnego w Dachau. 

Ostatnim w Polsce kapłanem, który przeżył Dachau był ks. Leon 
Stępniak z Kościana (zmarł 6 kwietnia 2013 r., tydzień po swoich 
setnych urodzinach). W Europie żyje jeszcze dwóch kapłanów, 
którzy przeżyli piekło niemieckiego obozu. Jeden z nich mieszka 
w Niemczech, drugi - we Włoszech. W niemieckim obozie w 
Dachau koło Monachium więzionych było 2794 duchownych, w 
tym 1773 kapłanów z Polski. Byli oni zmuszani do wyczerpującej 
pracy fizycznej, stosowano wobec nich wyrafinowane kary za 
wszelkie przejawy modlitwy, dokonywano na nich 
eksperymentów pseudomedycznych. Na kleryku Kazimierzu 
Majdańskim, późniejszym arcybiskupie szczecińsko - 
kamieńskim, przeprowadzano doświadczenia ze sztuczną 
flegmoną. Kiedy zachorował na tyfus plamisty, który bardzo 
często kończy się śmiercią, nie podano mu żadnego leku. Wśród 
więźniów Dachau był m.in. przyszły błogosławiony, biskup 
Michał Kozal, oraz późniejsi kardynałowie: Adam Kozłowiecki i 
Ignacy Jeż. Księża dali niezłomne świadectwo wiary i 
poświęcenia współwięźniom: spowiadali ich, podnosili na duchu, 
dzielili się z nimi głodowymi racjami żywnościowymi, potajemnie 
odprawiali msze. Symbolem poświęcenia polskich księży w 
Dachau może być postać ks. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego, późniejszego błogosławionego, który niosąc 
pomoc ofiarom tyfusu plamistego, sam zaraził się chorobą , co 
stało się przyczyną jego śmierci. Spośród polskich męczenników 
Dachau, 43 zostało zaliczonych w poczet błogosławionych. Gdy 
II wojna światowa zbliżała się ku końcowi, Niemcy chcieli zatrzeć 
ślady zbrodni i zlikwidować obóz. Wiadomość ta dotarła 
potajemnie do więźniów. Wówczas przebywający w obozie 
księża zaczęli zanosić ufne modlitwy do św. Józefa, 
przyrzekając, że jeśli ocaleją, będą co roku udawać się w 
pielgrzymce do jego sanktuarium w Kaliszu. Aktu oddania się 
św. Józefowi dokonano 22 kwietnia 1945 r. w kaplicy księży 
niemieckich na bloku 26. Obóz został wyzwolony przez żołnierzy 
amerykańskich tydzień później - w niedzielę 29 kwietnia 1945 r. 
Ocaleni przypisali to wstawiennictwu św. Józefa. Słowa 
dotrzymali i od 1948 r. przyjeżdżali do sanktuarium św. Józefa w 
Kaliszu. W żadnym z krajów pod okupacją hitlerowską 
duchowieństwo nie było tak represjonowane jak w Polsce. Na 
obszarach przyłączonych do Rzeszy duchowieństwo katolickie 
zostało poddane eksterminacji. Księży masowo wysyłano do 
obozów koncentracyjnych. W karcie ewidencyjnej nie 
wypisywano im nawet określenia "wróg Rzeszy", gdyż było to 
jednoznaczne z adnotacją: "duchowny  - Polak". Księży 
zaliczano do inteligencji, a właśnie tę warstwę okupanci 
zwalczali najbardziej jako elitę narodu. Poza tym Kościół 
uznawano za ostoję polskości, o czym przekonali się Prusacy 
podczas zaborów, kiedy, w dużej mierze dzięki pracy polskich 
księży udało się postawić tamę germanizacji. Kapłanów 
mordowano już od pierwszego dnia wojny. Zaraz 1 września w 
Gdańsku aresztowano wszystkich polskich duchownych, 
wywieziono do obozu koncentracyjnego, i wszystkich - poza 

jednym - rozstrzelano. Kapłani byli także wśród ofiar masowych 
egzekucji we wrześniu i październiku 1939 r. na Pomorzu i w 
Wielkopolsce. Na podstawie sporządzonych jeszcze przed 
wojną przez gestapo wykazów duchowieństwa, już w 
pierwszych tygodniach wojny internowano księży zajmujących 
eksponowane stanowiska kościelne i tzw. społeczników. Polscy 
księża ginęli w Auschwitz, a wśród nich św. Maksymilian Maria 
Kolbe, który oddał swe życie za współwięźnia, ojca rodziny, a 
także w innych obozach zagłady, jak Majdanek, Mauthausen, 
czy Sachsenhausen. Mordowano ich za to, że nie chcieli 
podeptać medalika, czy krzyża, nieraz w sadystyczny sposób, 
np. poprzez utopienie w kloace. Podobnym heroizmem 
wykazało się 11 sióstr nazaretanek z Nowogródka, które 
ofiarowały swe życie za ojców rodzin i zostały rozstrzelane przez 
hitlerowców. Bohaterskie siostry też zostały wyniesione na 
ołtarze. Mało znaną postacią jest również ks. Roman 
Ryczkowski z Rudna na Podlasiu, który - mimo uzyskania 
ułaskawienia - nie opuścił swoich parafian, pozostał z nimi aż do 
końca, i również z nimi został rozstrzelany. Kościół wspomina 
również kapłanów, którzy padli ofiarą reżimu sowieckiego. W 
okresie panowania komunizmu niemożliwe było zbieranie 
dokumentacji i upamiętnienie księży zamordowanych na 
Wschodzie. Wielu z nich straciło życie w sowieckich łagrach. 
Spowiadali, odprawiali msze święte, dodawali nadziei, co było 
bardzo ważne. W łagrach czasami ludzie spędzali po 25 lat, 
zniechęcenie i załamanie oznaczało śmierć, dlatego dużą rolę 
odegrali kapłani, którzy dawali przykład jak zachować godność 
w tak granicznych sytuacjach życiowych.                       /Fronda/ 
 

 
PROGRAM 

Pielgrzymki  do Lotetto nad Bugiem 
w sobotę 14.05.2016 r. organizowanego przez Koło 
Przyjaciół Radia Maryja  i Róże Żywego Różańca 

„Z Maryją uwielbiam Miłosierdzie Boże” 
 

godz. 7:00 - Wyjazd z Sobikowa.  
Godz. 9:00 - Przyjazd do Loretto   
godz. 9:30 Godzinki  
godz. 10:00 - Konferencja   
godz. 10:40 - Różaniec   
godz. 12:00 - Msza Św. pod przewodnictwem ks. abp 
Henryka Hosera   
godz. 14:00 - Występ Zespołu “Sobótka”   
godz. 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia   
ok. godz.  17:00-18:00 - Przyjazd do Sobikowa  
 
Na drogę należy zaopatrzyć się w suchy prowiant i 
zabrać składane krzesełka i parasole. Koszt od osoby 20 
zł. Zapisy u ks. Mariusza. 
 

 
 

Państwu Jadwidze i Zdzisławowi  Molakom 

 
z okazji  w 60 rocz. ślubu 
życzymy wielu łask Bożych   
i opieki Matki  Najświętszej. 

            /Duszpasterze/ 



Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1. Dziś zgodnie z zaleceniem Papieża 

Franciszka ofiary zbierane do puszek po Mszach 

św. przeznaczone będą na pomoc na Ukrainie. 

Dziś strażacy ochotnicy naszej gminy 

pielgrzymują do Lichenia. Polecamy ich 

pielgrzymowanie pamięci modlitewnej.  

2. W związku z odpustem w Czachówku i 

Sobikowie oraz Bierzmowaniem zbiórka 

wszystkich Ministrantów odbędzie się w środę 

27 kwietnia o godz. 18:30. Obecność 

obowiązkowa. 

3. Prosimy Kandydatów do Bierzmowania o 

wpłacenie składki u Animatorów do piątku 29 

kwietnia. 

4. W piątek 29 kwietnia o godz. 18:30 odbędzie 

się zebranie Wolontariuszy ŚDM. Na to 

spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy 

zapisali się na wyjazd do Krakowa, jak również 

tych którzy jeszcze chcą wyjechać, ale się nie 

zarejestrowali oraz rodziny, które wyraziły chęć 

przyjęcia młodych z zagranicy w lipcu.  

5. Prosimy przedstawicieli Kół Różańcowych, 

rodziców Ministrantów, Animatorów Kand. do 

Bierzmowania, Koło Przyjaciół Radia Maryja, 

PZC oraz Parafialny Zespół ŚDM o wpisanie 

dyżurnych osób do feretronów na procesje 

Eucharystyczne. Lista wyłożona jest w zakrystii. 

Gdyby znalazłyby się chętne osoby do chorągwi 

to moglibyśmy założyć nową grupę parafialną 

tzw. Asystę Procesyjną. Wszystkich, którzy 

chcieliby się włączyć w Asystę również 

zapraszamy do zakrystii.   

6. W piątek, 29 kwietnia br., obchodzimy Dzień 

Męczeństwa Duchowieństwa w czasie II wojny 

światowej. Prosimy o uwzględnienie w 

modlitwie osobistej tej intencji. 

7. Wyjazd pielgrzymki w Karkonosze w sobotę 

30 kwietnia. Na rozpoczęcie Msza św. o godz. 

6.00. Przed Mszą Św. pakujemy bagaże do 

autobusu. 

8. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy miesiąc 

maj. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa 

majowe odprawiane w dni powszednie w 

Sobikowie codziennie o godz. 17.30. W 

niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. W kaplicy 

w Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00. 

9. W niedzielę1 maja uroczystość odpustowa w 

kaplicy pw. św. Józefa Robotnika w 

Czachówku. Uroczysta Msza św. odpustowa 

odprawiona będzie o godz. 8.30. Po niej 

procesja odpustowa. Zapraszamy do licznego 

udziału w tej uroczystości.  

10. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. 

Po Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo 

Eucharystyczne z procesją a po Mszy św. o 

12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie ponownie na pokrycie 

zadłużenia za nowe ogrodzenie cmentarza.  

11. 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. 

12. 19 czerwca odbędzie się III Parafialny 

Festyn Rodzinny. Już dziś prosimy o składanie 

fantów na loterię. 

13. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się: 

- Kamil Edward Fabisiak, kawaler z Sobikowa 

w par. tutejszej i Agata Aleksandra 

Strzyżewska, panna z Czerska. Zapowiedź 

pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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.  

17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela” z poprzedniego tygodnia. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny. 



Intencje Mszalne 24 IV – 01 V 2016  
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   
Środa 27.04. 
17.30 + Mirosława Janikowskiego w 30 dni po śmierci 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
O nawrócenie dla Marka i dar wiary dla rodziny 
+ Marka (im.), Krystyny, Zygmunta Golików, 
Antoniny, Czesława Prasołek 
Piątek 29.04.  
17.30 + Marka Wiśniewskiego w 30 dni po śmierci 
18.00 + Jana Kłodzińskiego w 1 rocz. śmierci 
Sobota, 30.04.  
6.00 Msza Św. na rozpoczęcie pielgrzymki w 
Karkonosze 
16.00 ŚLUB: Ewa Marczak – Łukasz Gajda 
17.00 + Wojciecha, Pawła Wiśniewskich, 
Władysławy, Zygmunta Samorajów 
17.30 + Jana w 26 rocz. śm. , Eugenii Baranów 
18.00 + Stanisława Manturzyka w 13 rocz. śm. , 
Hanny Jeleń, zm. z rodz. Jeleniów, Manturzyków i 
Kasprzaków 
Niedziela 01.05. VI Niedziela Wielkanocna 
8.30(Czachówek) Intencja Kółek Rózańcowych 
8.30(Czachówek) + Anny Karaluch 
10.00 + Zygmunta, Stanisławy (im.), zm. z rodz. 
Głowackich i Jaroszów oraz o zdrowie dla Stefana w  
70 rocz. ur. 
Nabożeństwo majowe  
12.00 + Zygmunta Kłosa, zm. z rodz. Kłosów i 
Tokajów 
CHRZEST: Zofia – Alicja Konopa, Tymon Bednarski, 
Julia Żukowska   
13.15   + Stefana Odolińskiego w 37 rocz. śm. , zm. z 
rodz. Odolińskich i Kmieciaków  
                                                             Intencje spisano 20.04.16                                     

 
 

Refleksja na  

V Niedzielę Wielkanocną 

„Najlepszy Mistrz Miłości” 
Największym uwielbieniem Boga jest Miłość. Ona 

jest najpiękniejszym hymnem na 

Jego cześć, bo jakby wyśpiewuje 

Jego samego. Miłość jest 

najwyższą formą modlitwy, bo jest 

doświadczeniem Boga na własnej 

skórze. Dlatego jest nowym i 

właściwie jedynym przykazaniem. 

Kto naśladuje Miłość Jezusa, ten przestrzega 

wszystkie "stare" przykazania. Jezus jest 

najlepszym na świecie mistrzem Miłości. Wszyscy 

inni nauczyciele tego najwspanialszego sposobu 

życia nie dorastają Mu do pięt. Dlatego szczęśliwi 

są ci, którzy Go znają. /Mieczysław Łusiak SJ/ 

 




Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jak trudno zapomnieć, jeszcze 

trudniej przebaczyć, 

a jak łatwo pomówić i życie 

wypaczyć. 

Ale by wasze życie było odtąd 

wzorowe, 

Jezus mówi: «Daję wam przykazanie 

nowe», 

abyście się wzajemnie miłowali», 

i po takim życiu, do nieba dostali. 
Kazimierz 

 



 
Tweet od Papieża 

  Najlepszą drogą do pokoju jest 
uznanie, że inny człowiek nie jest 
wrogiem, którego trzeba pokonać, 
lecz bratem, którego należy 
przyjąć.                       /Franciszek/ 

 


   .                                 Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 0000 4754 8523 

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

