
                                Wieści Parafialne 
                 Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 17 (267) Rok VII 

           26.04.2020 r.       

                 Trzecia  Niedziela Wielkanocna 

             Liturgia Słowa   

 

Pierwsze czytanie: Dz 2, 14. 22b-32  (Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa) 

Psalm responsoryjny  (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 11a)  (Ukaż nam, 

Panie, Twoją ścieżkę życia) 

Drugie czytanie: 1 P 1, 17-21  (Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa) 

Ewangelia: Łk 24, 13-35  (Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba) 

 

WYJĄTKOWY TYDZIEŃ W PARAFII 

W najbliższych dniach nasza parafia Świętego Stanisława 
Biskupa Męczennika w Sobikowie będzie przeżywać podwójne 

święto. 1 maja z racji 
patrona filialnej 
kaplicy w Czachówku 
świętować będziemy 
Św. Józefa Robotnika, 
rozpoczynając w ten 
sposób miesiąc z 
Maryją.  

 

Za tydzień zaś 
obchodzić będziemy 
odpustowe święto Św. 
Stanisława Biskupa 
Męczennika w 
Sobikowie.  

W obu uroczystościach 
w zależności o warunków pogodowych i ograniczeń 
związanych z koronawirusem liczymy na udział parafian, przy 
zachowaniu obowiązujących zabezpieczeń i wymogów 
sanitarnych. 

  /Tekst i Foto K.Dusza/ 

 

Parafia 
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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat 

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Tomasz 

Wicherek 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. dr hab. Cezary 
Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
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 18.00 
*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/


            5 KROKÓW DO DOBREGO ODMAWIANIA RÓŻAŃCA 

Szybkimi krokami zbliża się miesiąc maj – miesiąc Maryjny. Przybliżmy tę 
tematykę w najbliższych numerach gazetki. Różaniec jest jedną z 
najszlachetniejszych form modlitwy, którą możemy znaleźć w tradycji Kościoła. A 
szlachetność ma to do siebie, że jednocześnie jest wzniosła i prosta. Głębi 
i wartości tej modlitwy nie sposób przecenić, ale dostrzegam tendencję 
do niepotrzebnego komplikowania i tym samym utrudniania sobie dostępu 
do różańca. A różaniec jest prosty. Wystarczy zacząć, poprosić o łaskę, mieć 
różaniec, wybrać czas i znaleźć miejsce.  

1. Zacząć 
Trzeba się zdecydować i spróbować. Bardzo często spotykam ludzi, którzy boją 
się sięgnąć po różaniec, bo obawiają się swojego braku konsekwencji. Mówią: 
po co zaczynać, jeśli mnie nie stać na obietnicę, by modlić się codziennie? 
Zacznij!!! Bóg sam cię poprowadzi w tej modlitwie. 

 2. Poprosić o łaskę 
Modlitwa ma to do siebie, że nie opiera się na naszej doskonałości, ale jest 
darem Bożym. Warto więc już na początku zdać się na prowadzenie Ducha 
Świętego i nie osądzać siebie zanadto za brak skupienia, rozproszenia czy inne 
trudności. Po prostu módl się jak potrafisz, a Bóg sam wie, kiedy dać ci potrzebną 
łaskę. 

  3. Mieć różaniec 
Spotkałem wielu ludzi, którzy zaczynali odmawiać różaniec na palcach – to także 

świadczy o prostocie tej modlitwy. Przychodzi jednak 
czas kiedy decydujemy się wziąć do ręki „koronkę”. 
Ważne jest, żeby „pasowała mi do ręki”. Znam także 
takich, którzy mają ich wiele – w każdej kurtce, 
spodniach czy torebce po jednej. Chodzi o to by była 
„pod ręką” i nie przeszkadzała w modlitwie. 

 4. Wybrać czas 
Nikt nie wie, który czas byłby dobry na modlitwę, a często mamy wrażenie, 
że żaden, bo po prostu nie mamy czasu. Nie bój się szukać i próbować. 
Znajdziesz!!! Uważaj tylko na perfekcjonizm i nie przejmuj się zanadto, 
gdy nie od razu wszystko ci będzie pasowało. Czasami trzeba zobaczyć, 
że to nie to, by znaleźć właściwe. 

 5. Miejsce i postawa 
Podobnie jest ze znalezieniem miejsca. Najczęściej szukamy cichego 
i nastrojowego. Nie musi takie być. A jeśli nawet się znajdzie nie zawsze 
zapewnia dobrą modlitwę. Zastanawiamy się także jaka postawa ciała byłaby 
najwłaściwsza. Z całym szacunkiem do wszystkich teorii zachęcam do takiej, 
która w praktyce po prostu nie przeszkadza.                    /Tomasz Nowak OP w 
Niezależna .pl/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1.  W czasie pandemii Służba Boża w parafii 

sprawowana jest wg ogłoszonego programu. 

Prosimy o zachowanie zasad higieny i 

respektowanie zakazów i nakazów władz 

państwowych i kościelnych.                                                      

2. W związku ze zmianą przepisów dotyczących 

ilości wiernych mogących uczestniczyć w 

czynnościach liturgicznych informujemy, że w 

naszym kościele na powierzchni przekraczającej 

405 m2 może brać w nich udział 27 osób.                                                                           

3. W dniach 26 kwietnia – 2 maja br. będziemy 

przeżywali XII Tydzień Biblijny pod hasłem: Kto we 

mnie wierzy, będzie spożywać Chleb życia wiecznego 

(por. J 6,35-36). Tydzień Biblijny otworzy czwarte 

Narodowe czytanie Pisma Świętego – w tym roku 

Ewangelii według św. Mateusza.                                                                                                                                

4. W środę, 29 kwietnia obchodzimy Dzień Męczeństwa 

Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. 

Prosimy o uwzględnienie w modlitwach wiernych tej 

intencji.                                                                                                              

5. W piątek 1 maja wspomnienie św. Józefa 

Rzemieślnika. Msza św. w kościele w Sobikowie o godz. 

10.00. Zapraszamy do modlitwy o godne owoce ludzkiej 

pracy. Tego dnia uroczystość odpustowa w kaplicy pw. 

św. Józefa Robotnika w Czachówku. Uroczysta Msza św. 

odpustowa odprawiona będzie o godz. 12.00. Zapraszamy 

do udziału w tej uroczystości.                                                                                                                        

6. W piątek 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.                                                   

7. W tym roku liturgiczna Uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski została przeniesiona na 

sobotę. Mszę św. z formularza o Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski odprawimy o godz. 7.30.                                                                                                               

8. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota miesiąca. 

Ze względu na pandemię chorych odwiedzimy z Komunią 

św. tylko po ponownym zgłoszeniu w zakrystii lub 

kancelarii. W I Sobotę miesiąca o godz. 7.10 zapraszamy 

na Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski. Zachęcamy do udziału w tych 

nabożeństwach.                                                                                                                                                                                                                                         

9. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po Mszy św. 

o godz. 10.00 Nabożeństwo Majowe. Po Mszy św. o 

12.00 nie będzie spotkania Kół Różańcowych. Nie będzie 

również Mszy św. w Buczynowie przy figurze MB 

Królowej Polski.                                                                                        

10.  W 4. Niedzielę Wielkanocną (Dobrego Pasterza), tj. 

3 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. Z uwagi na stan epidemiczny ulega zmianie termin 

Bierzmowania. Jeżeli będzie to możliwe to młodzież 

przystąpi do niego 14 września tego roku.                                                                                                                                                                      

12. Z tego samego powodu ulega również zmianie termin 

I Komunii Świętej. Zgodnie z zaleceniem Kurii 

Metropolitalnej Warszawskiej nowy termin zostanie 

podany dopiero wówczas gdy dzieci wrócą do szkoły.                                                                                                                        

13. 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 koniecznie zakreślić nr 140. Bóg 

zapłać wszystkim ofiarodawcom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

14. KPRM informuje, ze z uwagi na zagrożenie 

koronawirusem wszystkie wyjazdy zostały 

odwołane lub zawieszone. Informacji udziela p. 

Bogumiła Dusza telefonicznie pod nr. tel. 664 743 

764 lub mailowo pod adres: 

bogumila.dusza48@gmail.com. 

15.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Artur Zauska, kawaler z Krzaków 

Czaplinkowskich w par. tutejszej i Kinga 

Aleksandra Przybyłek, panna z par. w Baniosze – 

zapowiedź pierwsza.                                                                                                                                                                   

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                          

16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 

są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i „Niedziela” 

oraz miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.  

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Modliłam się gorąco do tego 

Świętego, robiąc mu wyrzuty, jak 

może patrzeć na mnie, a nie przyjść 

mi z pomocą w tak ważnych 

sprawach, to jest w spełnieniu woli 

Bożej. Mówiłam do tego Świętego: Ty, 

Patronie nasz, któryś był zapalony 

żarem miłości i gorliwości o większą 

chwałę Bożą, proszę cię pokornie, 

dopomóż mi w spełnieniu zamiarów 

Bożych. Było to w czasie Mszy 

świętej./…/ Ucieszyłam się 

niezmiernie tym, jak bardzo święci o 

nas myślą i jak ścisła łączność jest z 

nimi. O dobroci Boża, jak piękny jest 

świat wewnętrzny, że już tu na ziemi 

obcujemy ze świętymi. Cały dzień 

odczuwałam bliskość tego drogiego 

mi Patrona. /Dz. 448)./

mailto:bogumila.dusza48@gmail.com


Intencje Mszalne 26 IV 2020 – 03 V 2020 
 

 

 

Niedziela, 26.04.  

8.30 (Czachówek)  + Krzysztofa Domańskiego w 23 

rocz. śm. i zm. z rodz.                                                              

10.00  + Joanny Winiarek w 8 rocz. śm.                                                                                              

10.00 + Henryka Fudeckiego, Lucyny i Henryka 

Pawlickich 

12.00 + Marka Olczaka i zm. dziadków Olczaków                                                                                        

12.00 + Marka Golika (im.), Krystyny i Zygmunta Golik 

13.15  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jakuba 

Olizarowicza z okazji 16 urodzin                                                                                               

13.15  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marianny 

Rudzkiej z okazji 85 urodzin 
 

Poniedziałek 27.04.                                                                                                        

18.00 + Władysława Fabisiaka 
 

Środa  29.04.    

17.30   + Józefa i Marianny Chajęckich                                           

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Stefana Odolińskiego w 41 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Odolińskich 

- w int. Dusz Czyśćcowych 
 

Piątek, 01.05.  

10.00 + Zygmunta (im.), Stanisława i Stanisławy 

Głowackich i zm. z rodz. Głowackich i Jaroszów                                                           

Nabożeństwo majowe                                                       

12.00  (Czachówek)   Int. Kół Różańcowych                                       
 

Sobota, 02.05.  

7.10 Godzinki                                                                                      

7.30  int. wolna                                                                                       

17.30 Nabożeństwo majowe                                                       

18.00 + Stanisława Dymitrowskiego, Marcina i Rozalii 

Kowalskich, Marianny Klimek i zm. z rodz. Makulskich 
 

Niedziela,  03.05.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Marianny Winiarek                                   

8.30 (Czachówek) + Krzysztofa Karalucha                              

10.00 + Zygmunta Kłosa i zm. z rodz. Kłosów i Tokajów                                                                                 

10.00 + Edwarda Dobrowolskiego w 4 rocz. śm. 

          Nabożeństwo majowe                                                        

12.00 + Zenona Miecznikowskiego w 5 rocz. śmierci, 

Stanisławy i Henryka Miecznikowskich i zm. z rodz. 

Rosłonów i Miecznikowskich                                                                                            

12.00 + Aleksandra, Marii i Czesława Mironiuk, Zofii 

Zalewskiej                                                                                       

13.15 + Jana (w 30 r. śm.) i Eugenii Baranów                                                                                   

13.15 + Stanisława, Ryszarda i Cecylii Molak, Wiktorii i 

Jana Molaków, Tadeusza i Ryszarda Gorzkowskich  

Intencje spisano .23.04.2020 r.      

 

 

 

Tweet od Papieża 

„Pan oczekuje, abyśmy zanieśli nasze 

nędze i by mógł nam okazać swoje 

miłosierdzie”.                 /Franciszek/ 

  

 

 

Refleksja na  

Trzecią  Niedzielę Wielkanocną 

Po śmierci Jezusa wspólnota rozpada 
się; każdy próbuje na swój sposób przetrwać trudne 
chwile, pokonać smutek, żal, ból i frustracje. „Dwaj z 
nich” (Łukasz i Kleofas) opuszczają Jerozolimę i 
udają się do Emaus do miejsca, które pozwoli 
zapomnieć o cierpieniu i porażce. W drodze do 
Emaus uczniowie są zajęci sobą, własnym bólem i 
krzywdą, poczuciem zawodu i są przez to ślepi – nie 
widzą Jezusa. Rozmawiając o życiu duchowym, o 
sprawach Bożych można dotknąć nieba, poczuć 
wewnętrzny pokój, radość i miłość. W sytuacjach 
pytań, wątpliwości w wierze, problemów i trudnych 
sytuacji życiowych warto sięgać do Pisma Świętego. 
które pozwala zrozumieć znaczenie bolesnych faktów 
w życiu Jezusa, Kościoła, wspólnoty i naszym 
osobistym. Czy rozmowy, jakie prowadzę z innymi, 
wnoszą w ich życie pokój, nadzieję, miłość, 
pozwalają „dotknąć Boga”?  /Deon Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

W drodze uczniowie nie poznali Pana, choć 
słuchali jak mędrca, 

«O, nierozumni, jak nieskore są  

wasze serca 

do wierzenia we wszystko, co 
powiedzieli prorocy!.. ». 

ale gdy w Emaus łamał chleb i błogosławił, 
otworzył im oczy 

i zaraz przekazali apostołom, że widzieli Pana, 

wtedy też gdy zobaczyli, upadli na kolana. 

                                                          Kazimierz 

Wkrótce: Konstytucja 3 Maja i obietnice Maryi 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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