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                                                  Trzecia Niedziela Wielkanocna  

                                                                     
                                                                                         Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 5, 27b-32. 40b-41 (Cierpienie dla Imienia Jezusa) 

Psalm responsoryjny: Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a)  (Sławię Cię, 

Panie, bo mnie wybawiłeś) 

Drugie czytanie: Ap 5, 11-14  (Chwała Baranka) 

Ewangelia: J 21, 1-19 (Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom) 
 

ODPUST PARAFILNY 

Po odpuście w dniu 1-go maja w kaplicy filialnej w 

Czachówku św. Józefa Robotnika w tym tygodniu 8 maja 

w środę obchodzić będziemy patronalne święto św 

.Stanisława BM patrona naszej parafii, którego Papież Jan 

Paweł II nazwał "patronem chrześcijańskiego ładu 

moralnego". Z okazji odpustu warto przypomnieć 

najważniejsze fakty z historii naszej świątyni, która 

powstawała w burzliwym czasie II Wojny Światowej i 

nowego ateistycznego ustroju państwa,. Po śmierci w dniu 

11.08.1938 r. ks. proboszcza Franciszka Dziamarskiego, 

obowiązki proboszcza przejął ks. Zygmunt Jankiewicz. W 

dniu 22 listopada 1938 r. ks. proboszcz wysunął propozycję powołania komitetu budowy 

nowego kościoła. W dniu 4 grudnia 1938 roku komitet postanowił, że budowę należy 

rozpocząć wiosną 1939 roku. Wstępny projekt kościoła przedstawił inż. Duchnowski już 

19 lutego 1939 roku, który został zaakceptowany w dniu 5 marca 1939 roku. 31 maja 

1939 r. rozpoczęto budowę kościoła. Głównym, wykonawcą był Paweł Stępisz z Góry 

Kalwarii. Rozpoczęte prace we wrześniu, przerwały działania wojenne. Po zakończeniu II 

Wojny Światowej, budowę podejmuje ks. proboszcz Zygmunt Chmielewski. W 1947 roku 

przybywa do parafii ks. bp Wacław Majewski, który dokonuje poświęcenia i wmurowania 

kamienia węgielnego w mury wznoszonego kościoła. Budowa mimo licznych trudności 

zostaje zakończona i 3 września 1950 r. ks. kardynał Stefan Wyszyński dokonuje 

konsekracji nowej świątyni. W latach 1960-62 rozbudowano górną część ołtarza 

głównego z tryptykiem przedstawiającym głównego patrona Polski i naszej parafii, św. 

Stanisława Biskupa Męczennika, który nadany został prawdopodobnie w dniu 

wmurowania kamienia węgielnego przez biskupa Wacława Majewskiego. Od 27 czerwca 

1998 r. parafią kieruje ks. kan. proboszcz Tadeusz Gałecki. Staraniem ks. proboszcza 

zmieniono stary ołtarz główny na nowy z granitu. Autorem projektu nowego ołtarza był 

prof. dr hab. arch. Andrzej Buchner z Warszawy, a wykonawcą firma z Radomia. Obecny 

proboszcz ks. prał. Włodzimierz Czerwiński zadbał o upiększenie świątyni nowymi 

witrażami z których 4 poświęcone 7 maja 2014 r przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce 

Celestino Migliore. zdobią prezbiterium kościoła. Zasługą obecnego proboszcza, jest też 

krzyż nadołtarzowy, który w dniu 8.stycznia 2017 r. został poświęcony przez ks.  bp.  

Michała Janochę..                                                                               / Opracował: K.D./ 
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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 

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


GÓRKA KLASZTORNA 

W dniu 6 kwietnia wcześnie rano o godz. 04:00 

Koło Przyjaciół Radio Maryja z 32 pielgrzymami 

wyjechało na Misterium Męki Pańskiej autokarem 

do Górki Klasztornej koło Łobżenicy w woj. 

Wielkopolskim. Sanktuarium prowadzone przez 

ojców Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce 

Klasztornej 

to najstarsze miejscu kultu na ziemiach polskich. 

Tu na ziemi Krajeńskiej jak mówiono na Krajnie 

(skraju Polski) już w 1079 r. odnotowano cudowne 

objawienia Matki Bożej, a pobliskie źródełko 

nabrało 

cudownych 

właściwości. 

W miejscu objawienia w 1111 r. powstał pierwszy 

drewniany kościół, a w nim pierwszy obraz Matki 

Bożej Góreckiej. W XIII w kościołem opiekowali się 

Cystersi później Augustianie. Od 1622 r pieczę nad 

sanktuarium sprawują oo. Benedyktyni, a od 

1923 r do dzisiaj opiekunami są  Misjonarze 

Św. Rodziny. Najważniejszym wydarzeniem 

naszej pielgrzymki to ponad 2,5-godz. 

Misterium Męki Pańskiej. Dla setek 

przyjezdnych  to duchowa uczta i przeżycie 

Męki naszego Pana w wykonaniu ponad 80 

mieszkańców Górki Klasztornej i okolicznych miejscowości. Realistycznie, wiernie i 

zgodne z zapisami Ewangelii przedstawienie wycisnęło niejedną łzę wśród pielgrzymów.  

Było też i dla nas pielgrzymów wspaniałym przeżyciem. 

Poniżej świadectwo jednej z pielgrzymującej osoby na gorąco po pamiętnym wydarzeniu 

pasyjnym.                                                                                   /Oprac. Bogumiła Dusza/    

Wyznanie pielgrzyma 

Pielgrzymka do Górki Klasztornej miała niezwykły charakter ponieważ podążaliśmy na Misterium Męki Pańskiej, aby 

towarzyszyć Panu Jezus owi w  ostatniej jego drodze życia. Było to także spotkanie z prześliczną Matką Górecką w najstarszym 

Sanktuarium na ziemiach polskich, gdzie już w 1079 r. odnotowano cudowne objawienia, a pierwszy drewniany kościół 

zbudowano w 1111 r. Piękna Matka Boska Górecka rozświetlała Kościółek i napełniała miłością nasze serca. Błogosławiła 

nam i czule tuliła w swoich matczynych ramionach. Na Drodze Krzyżowej przeżywaliśmy razem z Maryją okrutne cierpienie 

Pana Jezusa podążającego na Golgotę. Nie jedna łza spłynęła po policzku. Były to łzy naszej miłości do Twojego Syna Matko. 

Obyśmy i my byli tak wierni do końca jak Ty Maryjo. Dziękujemy organizatorom .Jesteście dla nas najpiękniejszym wzorem do 

naśladowania. Pan Kazimierz zatroszczył się o wszystko nawet o wcześniejszy obiad, a śpiewając razem z p. Antonim dla 

Maryi gotowi byli zedrzeć gardła do końca. Pani Bogusia razem z panem Zenkiem ciągle podróżowali i przygotowywali plany 

na następne pielgrzymki. Niech Maryja obsypuje Was najpiękniejszymi łaskami. Dziękujemy z całego serca. To piękne że nie 

zatrzymujecie się, a ciągle idziecie do przodu. SZCZĘŚĆ BOŻE                                         /Baniocha - Czesława Biczyk/ 



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. Taca 

inwestycyjna przeznaczona będzie na pokrycie 

kosztów zmiany zawieszenia i automatykę 
dzwonów.                                                                                                           

2. Z okazji Niedzieli Miłosierdzia 
przygotowaliśmy w darze dla rodzin naszej parafii 

książeczkę „Boże Miłosierdzie”. Książki będą 

wyłożone na stoliczku pod chórem.                                                                                                                                                                                                           

3. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy 

pomogli zorganizować i uświetnili 1 maja 

uroczystość odpustową w kaplicy pw. św. Józefa 

Robotnika w Czachówku.                                                                                                                                                               

4. W poniedziałek 7 maja od godz. 16.30 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.                                                                                                                                              

5. We środę 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. 
Zapraszamy wszystkich wiernych do licznego 

udziału w tych uroczystościach.                                                                                                                                       

6. 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. 

7. W piątek 10 maja o godz. 18.40 zapraszamy 
członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej na 

zebranie podsumowujące wizytację kanoniczną. 
Omówione zostaną również bieżące sprawy 

duszpasterskie i inwestycyjne dotyczące 

ogrzewania kościoła.                                                             

8. 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 tę środy nie będzie tam  Mszy św.                                                                                                                                           

9.    W dniach 5 – 11 maja br. będziemy 
przeżywali XI Tydzień Biblijny pod hasłem: 

Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego (1 P 1, 

12). Tydzień Biblijny otworzy Trzecie Narodowe 
czytanie Pisma Świętego – w tym roku Ewangelii 

według św. Jana.                                                              

10.  W 4. Niedzielę Wielkanocną (Dobrego 

Pasterza), tj. 12 maja br. rozpoczyna się Tydzień 
Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i do Życia 

Konsekrowanego (12 – 18 maja). Zbiórka na tacę 

zbierana w 4. Niedzielę Wielkanocną jest 
przeznaczona na potrzeby Wyższego 

Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. 

Jana Chrzciciela w Warszawie.                                                                                                                                    

11. Wyższe Metropolitalne Seminarium 

Duchowne w Warszawie organizuje weekendowe 
rekolekcje dla rozeznających powołanie, które 

odbędą się w dniach 17 – 19 maja br. To dobry 

czas, by w ciszy i spokoju rozeznać wolę Bożą na 
swoje życie. Szczegółowe informacje i zapisy na 

stronie warszawskiego Seminarium – 

www.wmsd.waw.pl. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych. 

12.  Trwa bezpośrednie przygotowanie do 
Sakramentu Bierzmowania. Młodzież zapraszamy: 

- 6 maja o godz. 16.30 do pomocy w sprzątnięciu 
kościoła i jego otoczenia 

- 7 maja o godz. 18.30 na trzecią próbę liturgiczną 

ze świadkami i od godz. 19.00 na spowiedź 
- 8 maja godz. 17.30 Sakrament Bierzmowania 

udzielany przez JE ks. bpa Michała Janochę  

13. Dyrektor szkoły Podstawowej im. Feliksa 

Kapackiego w Cendrowicach poszukuje od 1 

września pracownika na stanowisko pomocy 
nauczyciela w grupie 3-4 latków. Nie są 

wymagane kwalifikacje pedagogiczne. Podania 

można składać w sekretariacie szkoły od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.                                                                                                                      

14. Dyrektor szkoły Podstawowej im. Ks. kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu  poszukuje od 

1 września pracownika na stanowisko katechety. 

Wymagane są wykształcenie teologiczne i 
kwalifikacje pedagogiczne. Wszelkie informacje w 

zakrystii.                                                                                                               

15. KPRM przyjmuje zapisy do na spotkanie 
Rodzin RM w Częstochowie w niedzielę 14 lipca. 
Zaliczka 30 zł. Koszt 65 zł.                                                                                                         

16. KPRM organizuje wyjazd w dniach 19-20 
lipca na Międzynarodowy Festiwal Pieśni 

Cygańskich w Ciechocinku. Zaliczka 170 zł. 

Koszt 320 zł.  W programie zwiedzanie Torunia i 
Sanktuarium NMP „Gwiazdy Nowej 

Ewangelizacji i św. JP II”.  Zapisy i wpłaty jak 

zawsze u p. Bogumiły Dusza lub u p. kościelnego  
w zakrystii.                                                                            

17. 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. 

https://www.wmsd.waw.pl/


Intencje Mszalne 05 V 2019 – 12 V 2019 
 

 

 

Niedziela, 05.05.  

8.30 (Czachówek) + Feliksa Wrotka                                           

10.00 + Henryka Fudeckiego w 1 rocz. śm., Lucyny i 

Henryka Pawlickich 

12.00 + Tadeusza Gawędy w 19 rocz. śm., Stanisława i 

Władysławy Gawędów, Stanisławy i Kazimierza 

Pielaszków, Jerzego Kur 

CHRZEST: Tymon Wojdat, Zofia Głażewska                                                    

13.15 + Stanisławy Karbowiak (im.)                                            

Poniedziałek 06.05.                                                                                                               

17.00   + Stefana Wojciecha Grzywacz w 30 dni po 

śmierci                                                                                          

18.00 + Stanisława Ignatowskiego                                          

Wtorek, 07.05. 

17.00 + Jadwigi Buczek w 30 dni po śmierci                     

18.00 + Anieli i Franciszka Orłowskich, Stanisławy i 

Stanisława Nadolnych                                                             

Środa 08.05. 

10.00   +  Franciszka, Marianny, Mariana i Piotra 

Sobczak, Władysława Tokaja 

Nabożeństwo majowe                                                              

18.00 Za Parafian                                                                          

18.00 + Stanisławy i Andrzeja Olczaków                                    

Czwartek, 09.05.                                                               

17.00 + Wojciecha Krawczyk w 30 dni po śmierci                   

18.00  + Stanisława Rosłona (im.) i Krystyny Rosłon                                                      

Piątek, 10.05.  

18.00  + Stanisławy i Franciszka Zwolińskich, Wiktorii i 

Antoniego Urbanowiczów, Władysława, Zbigniewa i 

Eugeniusza Urbanowiczów                                  

Sobota,11.05.  

16.30  O bł. Boże dla Danuty i Sylwestra z okazji 30 

rocz. ślubu 

17.00 + Zygmunta (im.) i Stanisława Glowackich, 

Stanisławy Jarosz i zm. z rodz. Głowackich i Jaroszów 

18.00 + Władysława Masnego w 8 rocz. śmierci 

Niedziela, 12.05.  

8.30 (Czachówek) + Zofii Iwańskiej i Stanisława Papisa 
10.00 + Franciszka i Julianny Pruszewskich, Marii 

Kopyra, Zdzisława Smakoszewskiego  

12.00 + Zbigniewa Wlazła w 20 rocz. śmierci        

                           

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Bóg nikomu Miłosierdzia Swego 

nie odmówi. Niebo i ziemia może 

się odmienić, ale nie wyczerpie się 

Miłosierdzie Boże  /Dz 72/ 

 

 

Tweet od Papieża 

„Pan szuka wszystkich, pragnie, aby 

wszyscy poczuli ciepło jego 

miłosierdzia i jego miłości.” 
                                                   /Franciszek/  

  

13.15 + Heleny i Antoniego Chajęckich 

18..00 + Jana (w 29 rocz. śm.) i Eugenii Baranów, Wincentego 

Barana, Zofii i Andrzeja Kur                                                                                   

                                                             Intencje spisano 03.05.2019 r. 

                                                  

Refleksja na  

Trzecią Niedzielę Wielkanocną 

Apostołowie wrócili na swój brzeg 

morski i do swoich łodzi. Jezus jednak przyszedł 

tam za nimi po swoim zmartwychwstaniu. 

Przyszedł i wszystko w nich odnowił. 

Zmartwychwstała w nich nadzieja i miłość. Ale 

nie był to powrót do przeszłości. Teraz już Piotr 

nie mówi Jezusowi: "Odejdź ode mnie, bo jestem 

człowiek grzeszny". Przeciwnie! Szybko do Niego 

popłynął, a potem powiedział: "Panie, Ty 

wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham". Jezus 

zawsze idzie za nami, szuka nas i dba o nas jak o 

dzieci. Dzięki temu nawet największe odejście od 

Niego nie stawia nas nigdy w punkcie wyjścia. 
/Mieczysław Łusiak SJ/ 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

To już trzecie zjawienie się 

Zmartwychwstałego 

Pana na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego, 

Jezus też lubił spotykać się przy grillu 

gdy był incognito, powiedzmy „w cywilu”. 

Dziś po trzykrotnej próbie, Szymona Piotra 

przygarnie 

i powierzy mu w opieką swoją owczarnię. 
                                                                 Kazimierz 

Za tydzień: Fotoreportaż z wyjazdu KPRM w 

Sudety 

Do użytku wewnętrznego 
                                            Redakcja: Kazimierz Dusza 
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