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                  Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 18 (180) Rok IV 06.05.2018 r 

                                                            
                                                    Szósta Niedziela Wielkanocna  
 
                                                              Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48 (Powołanie pogan do Kościoła) 

Psalm responsoryjny: Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a) (Pan Bóg okazał 

ludom swe zbawienie)  

Drugie czytanie: 1 J 4, 7-10  (Bóg jest miłością) 

 Ewangelia: J 15, 9-17  (Przykazanie miłości) 

PARAFIALNY PROGRAM PRZYGOTOWANIA                     

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ w ROKU 2017/2018 

Już we wrześniu rodzice uczniów klasy III otrzymali Deklaracje do wypełnienia, 

zgłaszając dziecko rozpoczynające bezpośrednie przygotowanie do I Komunii Świętej. 

W tym roku szkolnym w naszej parafii do I Komunii Św. przystąpi 76 dzieci z 3 szkół 
Podstawowych: Czaplinka, Czachówka i Dobiesza. Uroczystość I Komunii będzie 

miała miejsce w dniu 19 maja (sobota) w dwóch grupach o godzinie 10.00 i 12.00. 

Przygotowanie dziecka do przystąpienia do sakramentów pokuty i pojednania oraz 
Eucharystii odbywa się w: szkole,  parafii  i w rodzinie. 

SZKOŁA Zarówno w przedszkolu jak i w szkole realizowany jest program, który jest 

opracowany przez kompetentne osoby pracujące w strukturach Kościoła katolickiego w 
Polsce. Jednym z głównych zadań programu katechezy szkolnej jest przygotowywanie 

dzieci do sakramentów św. Systematyczny udział w całym programie katechezy 

przedszkolnej i szkolnej poprzedzający I Komunię Św. jest konieczny, by dzieci mogły 
zdobyć wymaganą wiedzę i umiejętności a także, by były kształtowane ich właściwe 

postawy i system wartości. W trzeciej klasie szkoły podstawowej dzieci są 

przygotowywane bezpośrednio do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. 
W tym roku nauki program obejmował ważne treści i materiał do zapamiętania. 

Dlatego istotne było zaangażowanie rodziców w katechezę szkolną i pomoc dzieciom 
w zrozumieniu i opanowaniu materiału. Rodzice dbali o systematyczny udział dzieci w 

lekcjach i nadrabiali z nimi ewentualne zaległości. W pierwszych dniach nowego roku 

szkolnego 2017/2018 rozpoczęliśmy ostatni etap przygotowania dzieci do sakramentu 
pokuty i pojednania oraz Eucharystii czyli jak mówimy o przygotowaniu do I Komunii 

Świętej. 

Przygotowanie  dzieci do pełnego uczestniczenia w Sakramencie Eucharystii 
rozpoczyna się w momencie ich chrztu. Wtedy rodzice zobowiązują się przed Panem 

Bogiem, że swoje dziecko doprowadzą do dojrzałości religijnej. Warto się zastanowić, 

na jakim etapie przygotowania do I Komunii Św. są aktualnie  dzieci. Czy mają już w 
sobie dziecięcą wiarę ukształtowaną w katolickiej rodzinie. Czy otrzymały od rodziców 

pewne wyczucie potrzeby modlitwy oraz jej umiejętność? Czy znają najbardziej 

podstawowe prawdy wiary i zasady chrześcijańskiego postępowania? Środowisko 
rozwoju religijnego i przygotowania dziecka do I Komunii Św. z czasem wykracza 

poza dom rodzinny i obejmuje szkołę i parafię. Te dwie instytucje wspierają rodzinę w 

wykonaniu jej zadań wychowawczych. Już na początku realizacji naszego parafialnego 
programu przygotowania dzieci do I Komunii św. musimy sobie jasno powiedzieć, 

że wydarzenie to ma charakter przede wszystkim religijny. Chodzi o wiarę, o 

doświadczenie duchowe. Istotą I Komunii św. jest spotkanie z Panem Jezusem, 
doświadczenie obecności Boga w życiu dziecka. Jest to właściwie uroczysta 

inauguracja pełnego udziału w Sakramencie Eucharystii. Od tego momentu dziecko 

będzie mogło już nie tylko uczestniczyć we Mszy Św., ale będzie mogło to robić w 

sposób pełny, przystępując do Komunii Świętej. /c.d.n. – oprac. Krystyna .Borowska/ 
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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat 

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Michał Dłutowski 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorek i czwartek 
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 17.30 
*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 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 
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Patron parafii - św. 

Stanisław BM 
 

Św. Stanisław urodził się około 1030 roku 

w Szczepanowie koło Bochni. Ponoć już 

narodzinom towarzyszył cud - przyszedł na 

świat jako pierwszy i jedyny syn 

małżonków, poślubionych już od 

trzydziestu lat. Wytęskniony 

potomek odebrał staranne 

wykształcenie, być może w 

opactwie benedyktyńskim w 

Tyńcu, a także zagranicą. 

Święcenia kapłańskie przyjął około 

1060 roku. Szybko został 

pomocnikiem biskupa 

krakowskiego, Lamberta, zaś po 

jego śmierci sam obrany został, za 

zgodą księcia Bolesława 

Śmiałego, biskupem krakowskim. 

Książę doceniając mądrość i 

pobożność nowego biskupa, uznał 

go za swego doradcę. Zaś 

Stanisław wydatnie przyczynił się 

do koronacji Bolesława na króla, 

co nastąpiło w 1075 roku. Jego 

także zasługą było sprowadzenie 

do Polski rzymskich legatów, 

reorganizacja metropolii 

gnieźnieńskiej i wspieranie 

klasztorów benedyktyńskich - ośrodków 

ewangelizacyjnych i edukacyjnych. Dał się 

poznać jako pasterz gorliwy ale i 

bezkompromisowy. 

Według kroniki bł. Wincentego Kadłubka. 

król Bolesław Śmiały, będąc władcą i 

politykiem wybitnym, był także człowiekiem 

porywczym, gwałtownym i skłonnym do 

tyranii. Jego wyprawy wojenne, do Kijowa, 

Czech i Węgier, ciągnęły się latami. Tym 

samym w pozbawionym obrońców kraju 

szerzyło się zbójnictwo, i moralny nieład. 

Porywczy władca, po powrocie do kraju, 

mścił się okrutnie tak na rycerzach 

„dezerterach", jak i na ich wiarołomnych 

małżonkach. Strach, jaki budził Bolesław w 

swych poddanych musiał być ogromny, 

skoro przeciw jego tyranii ośmielił się 

zaprotestować jedynie bp Stanisław i 

obłożył go klątwą. Konflikt, który wybuchł 

pomiędzy królem Bolesławem a biskupem 

Stanisławem w którym być może chodziło 

o niemoralne życie monarchy lub obronę 

poddanych przed jego surowością miał 

tragiczny finał. Biskup Szczepanowski 

został zabity przez drużynę 

królewską (lub samego króla?) 

podczas Mszy św., którą 

celebrował 11 kwietnia lub 8 

maja 1079 roku w kościele św. 

Michała na Skałce. Ciało 

Świętego poćwiartowano. W 

kilka lat później przeniesiono je 

do katedry na Wawelu, gdzie 

spoczywa do dzisiaj. Grób 

świętego Stanisława stał się 

sacrum narodowym, ołtarzem 

ojczyzny- …., a sam 

męczennik stał się Ojcem 

Ojczyzny- Pater Patriae. Po 

dokonaniu zbrodni król musiał 

uciekać z kraju według tradycji 

został mnichem pokutnikiem w 

klasztorze benedyktyńskim w 

Osjaku na Węgrzech.  

Biskupa Stanisława, jako 

pierwszego Polaka, papież Innocenty IV 

ogłosił świętym w Asyżu w dniu 17 

września 1253 r.. Św. Stanisław jest 

patronem Polski; archidiecezji gdańskiej, 

gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańskiej, 

warszawskiej, diecezji: chełmińskiej, 

lubelskiej, płockiej, sandomierskiej i 

tarnowskiej. Papież Jan Paweł II nazwał go 

"patronem chrześcijańskiego ładu 

moralnego". Każdego roku 8 maja 

organizowana jest uroczysta procesja z 

Wawelu na Skałkę, gdzie przed kościołem 

św. Michała i klasztorem OO. Paulinów 

odprawiana jest Msza św. za ojczyznę z 

udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski 

i gości z zagranicy. /Oprac. K.D./ 



 Ogłoszenia duszpasterskie        
1. Dziś 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. Intencja różańcowa 

na miesiąc maj: aby dzieci, które w tym roku 

przystąpią do I Komunii św. zawsze pozostały wierne 

Chrystusowi. Taca inwestycyjna przeznaczona będzie 

na pokrycie kosztów częściowego ogrodzenia działki 

parafialnej. O godz. 18.00 próba przed 

Bierzmowaniem. Zapraszamy młodzież wraz ze 

świadkami. Ostatnia próba w poniedziałek o godz. 

18.30.                                                                                      

2. Dziękujemy nowożeńcom Karolinie i Tomaszowi 

za posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami 

na dzisiejszą niedzielę. 

3. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli 

zorganizować i uświetnili 1 maja uroczystość 

odpustową w kaplicy pw. św. Józefa Robotnika w 

Czachówku. 

4. Od poniedziałku do środy obchodzimy Dni 

Modlitw o urodzaje.  W tym czasie szczególnie 

modlimy się o dobre urodzaje i błogosławieństwo w 

pracy oraz publicznie składamy Bogu dzięki. 

5. W poniedziałek 7 maja od godz. 17.00 prosimy 

młodzież przygotowującą się do Sakramentu 

Bierzmowania i jej rodziców o posprzątanie kościoła 

i uporządkowanie terenu wokół niego. Bardzo 

prosimy, aby kandydaci do Bierzmowania wpłacili 

do Animatorów składkę. 

6. We wtorek 8 maja obchodzić będziemy 

Uroczystość św. Stanisława, Odpust Parafialny. Msze 

św. odprawimy o godz. 10.00 i 18.00 z procesją. 

Przewodniczyć jej będzie JE Ks. Bp Michał Janocha. 

Podczas tej Mszy św. grupa młodzieży przyjmie 

Sakrament Bierzmowania. Zostaną również 

poświęcone cztery nowe mozaiki przedstawiające 

patronów spraw trudnych i beznadziejnych: św. Ryty, 

św. Antoniego Padewskiego, św. Krzysztofa i św. 

Judy Tadeusza. Zapraszamy sponsorów i wszystkich 

wiernych do licznego udziału w tych 

uroczystościach.                                                                                   

7. Bardzo prosimy o pomoc przy organizacji procesji 

podczas Odpustu parafialnego strażaków OSP z 

terenu naszej parafii. Do feretronów prosimy: I- Koło 

Przyjaciół Radia Maryja i Parafialny Zespół Caritas, 

II – Koła Żywego Różańca z Cedrowic i Nowych 

Grobic, III – Młodzież bierzmowana. 

8. W piątek 11 maja rozpoczynamy Nowennę do 

Ducha św. przed Niedzielą Zesłania Ducha św. 

Zachęcamy do odprawiania jej prywatnie lub 

wspólnie w kościele po Nabożeństwie majowym.                                                                                                                 

9. W przyszłą niedzielę obchodzimy przeniesioną z 

czwartku Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

10. Trwa 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. W środy poprzedza je 

Msza św. 

11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: - 

Mateusz Dominik Wrona, kawaler z Sierzchowa w 

par. tutejszej i Klaudia Słomińska, panna z par. św. 

O. Pio w Warszawie - zapowiedź druga.  

– Marcin Ryszard Rudnicki, kawaler z par. św. O. 

Pio w Warszawie i Justyna Drygaś, panna z Karoliny 

w par. tutejszej - zapowiedź pierwsza. 

– Kamil Korytek, kawaler z Dobiesza  w par. 

tutejszej i Paulina Domańska, panna z par. w 

Zarzeczu Łukowskim - zapowiedź pierwsza. 

 – Paweł Suwara, kawaler z par. św. O. Pio w 

Warszawie i Renata Marta Gałecka, panna z Obrębu 

w par. tutejszej - zapowiedź pierwsza. 

 – Sebastian Marcin Anyszkiewicz, kawaler z par. w 

Ostrołęce n. Pilicą i Karolina Łączkowska, panna z 

Grobic w par. tutejszej - zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

12. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza 12 maja 

2018 r. na pielgrzymkę do Loretto. Wyjazd z 

Czachówka k. szkoły o godz. 6.20, z Czarnego Lasu 

przy krzyżu przy torach o godz. 6.25 i z Sobikowa 

ok. godz. 6.30. Powrót do Sobikowa ok. 17.00-18.00. 

Zabieramy ze sobą śpiewniki, krzesełka składane, 

płaszcze p/deszczowe. 

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest miesięcznik 

Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny. 

Z Dzienniczka Św. s. Faustyny 
 
Jak wielkie jest Miłosierdzie Boże mówi nam 
przez s. Faustynę sam Jezus: - córko Moja, czyż 
sądzisz, żeś dosyć napisała o Moim 
Miłosierdziu. Jest to dopiero jedna kropelka 
wobec oceanu, to coś napisała. Jestem 
Miłością i Miłosierdziem samym, nie masz 
nędzy, która by mogła się mierzyć z 
miłosierdziem Moim, ani go wyczerpie nędza, 
gdyż z chwilą udzielenia się – powiększa. 
Dusza, która zaufa Mojemu miłosierdziu jest 
najszczęśliwsza, bo Ja Sam mam o niej 
staranie.   /Dz.1273/ 



Intencje Mszalne 06 V 2018 – 13 V 2018 
 

Niedziela, 06.05.   

8.30 (Czachówek) + Krzysztofa Karalucha  

10.00 + Tadeusza Gawędy w 18 rocz. śm., Stanisława i                                  

Władysława Gawęda, Stanisławy i Kazimierza 

Pielaszek, Jerzego Kur                                                                 

10.00 + Michaliny i Stanisława Marszał, Zofii, Henryki i 

Antoniego Matysiaków, Andrzeja Otulaka                                                                       

12.00 + Zygmunta Klosa i zm. cr. Kłosów i Otulaków                                      

12.00  + Władysława i Wandy Marczak, Mariana i 

Krystyny Sobieraj, Barbary Sobieraj                                                                                                

13.15 + Heleny i Antoniego Chajęckich, Marianny i 

Władysława Baracz, Aleksandry i Józefa Korytek, Jana 

Stańczyka, Heleny Wodzińskiej i zm. z ich rodzin                   

13.15 + Władysława Marczaka w 22 rocz. śm. i Wandy 

Marczak 

Poniedziałek 07.05.                                                                                                               

18.00  + Stanisława (im.) i Krystyny Rosłonów                                                                  

Wtorek,08.05.  

10.00 + Stanisławy Karbowiak  

18.00  Za Parafian i Młodzież Bierzmowaną 

18.00 + Stanisława Szturemskiego, Stanisławy, 

Franciszka i Stefana Szymańskich                                

18.00  O bł. Boże dla Wiktora i Stanisława 

Środa, 09.05. 

10.00 int. wolna 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian, + Stanisława i Stanisławy Pawlaków (im.), 

Sylwii Nawrockiej, dziadków Pawlaków, Bączków, 

Chojnackich, Rybickich i Nawrockich 

+ Stanisława Zwolińskiego w 10 rocz. śm., Eugenii i 

Antoniego Zwolińskich 

19.00 (Czachówek)  int. wolna 

Czwartek, 10..05. 

18.00 + Antoniego i Wiktorii Urbanowicz, Stanisława, 

Franciszka, Zbigniewa i Eugeniusza Urbanowiczów, 

Piątek, 11.05.  

18.00  + Antoniego i Stanisławy Michalskich, Antoniego 

Tywonka, Jana Książka, Stanisława Ogonka  

Sobota,12.05.  

18.00 + Stanisławy Piekarniak (im.)                                  

Niedziela, 13.05  

8.30 (Czachówek) + Zofii Iwańskiej i Stanisława Papisa 

8.30  (Czachówek) +  Zofii Kowalskiej i Zofii Pieniążek 

10.00 + Władysława Masnego w 7 rocz. śm.                        

10.00 + Krzysztofa Bachanka                                              

12.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 10 rocz. śm., 

Haliny, Edwarda i Jerzego Jankowskich                        

12.00  + Wacława Lenarta w 30 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Lenartów                                                                              

          

 

Tweet od Papieża 

„ Pan Jezus daje nam swoją miłość, 

abyśmy potrafili kochać Boga i 

bliźniego, tak jak On nas pokochał, 

ofiarując za nas swoje życie.” 

                                                                /Franciszek/ 
  

13.15 + Julianny i Franciszka Pruszewskich, Marianny Kopyra i 

Zbigniewa Smakoszewskiego                                                                                                     

13.15 + Sabiny Fabisiak, Stanisława Stawikowskiego, Artura 

Posiewka                                                                                                                       

Intencje spisano 04.05.2018                                                 

 

Refleksja na  

Szóstą Niedzielę 

Wielkanocną  

To jest moje przykazanie, 
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem". Czy jest możliwe kochać tak jak 
Pan Jezus? Skoro taka miłość jest Bożym 
przykazaniem, to widocznie jest to możliwe. 
Bóg daje nam takie przykazanie ponieważ w 
nas wierzy. My jesteśmy skłonni myśleć, że 
nigdy nie będziemy święci, czyli podobni jak 
dwie krople wody do Boga. On jednak wierzy, 

że tak się stanie. Potrzebujemy tylko przyjaźni z 
Jezusem. Przyjaciele Jezusa dużo łatwiej uczą 
się miłości i upodabniają się do 
Boga./Mieczysław Łusiak SJ/ 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Słyszeliśmy dziś w kościołach piękne kazanie 
o miłości «To jest moje przykazanie, 
abyście się wzajemnie miłowali …». 
I byśmy tę miłość na co dzień pokazali, 
bo wtedy będziemy przyjaciółmi Jezusa, 
Przyjaciółmi Jezusa, to dopiero wzrusza! 
 
                                                                Kazimierz 
 

W następnym numerze dokończenie o Parafialnym 
Programie Przygotowania do Pierwszej  Komunii Św. w 
2017/18 r.  

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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