Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 15 (308) rok VIII

11.04.2021 r.
Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 4, 32-35 (Jeden duch i jedno serce wspólnoty
chrześcijańskiej)
Psalm responsoryjny: Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 (R.: por. 1c) (Dziękujcie Panu,
bo jest miłosierny)
Drugie czytanie: 1 J 5, 1-6 (Naszą siłą jest nasza wiara)
Ewangelia: J 20, 19-31 (Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli)

ŚWIĘCI: RYSZARD PAMPURI I RYSZARD
GWYN ORAZ ŚW. RYSZARDA
Ryszard to imię germańskie: Richard, złożone z członów rich- 'potężny,
bogaty' oraz hard 'mocny, trwały'. Było to imię wielu królów angielskich,
m.in. Ryszarda Lwie Serce, uczestnika III wyprawy krzyżowej. Około
trzydziestu Ryszardów przyozdobionych zostało tytułami święty lub
błogosławiony. Większość z nich to przedstawiciele Kościołów
anglosaskich. W naszej gazetce wspomnimy tylko dwóch świętych kościoła
katolickiego Św. Ryszarda Pampuri i św. Ryszarda Gwyna oraz św .
Ryszardę.Szwabską.

Św. Ryszard Pampuri. Urodził się 2 sierpnia 1897 r.
w Trivolzio, w pobliżu starożytnej Pawii. Na chrzcie
otrzymał imiona Herminiusz i Filip. W trzecim roku życia
stracił matkę. W latach 1915-1921 studiował w Pawii
medycynę. W czasie wojny ofiarnie usługiwał i pomagał
w szpitalach wojskowych. Studia uwieńczył doktoratem.
Od 1922 r. pracował jako lekarz okręgowy w Morimondo. W pięć lat
później wstąpił do bonifratrów. Wtedy to właśnie przyjął imię
Ryszard. W zakonie zapadł na suchoty i zmarł 1 maja 1930 r.
Beatyfikował go (1981) i kanonizował (1989) Jan Paweł II..

Św. Ryszard Gwyn był pierwszym świeckim Walijczykiem, który
męczeńską
śmierć
poniósł
w
czasie
prześladowania
elżbietańskiego. Urodził się w 1537 r. w Llanidloes, w hrabstwie
Montgomery. Przez jakiś czas studiował w Oksfordzie, potem w
Cambridge. Anglicy, tłumacząc walijskie Gwyn (Biały), nazywali go
wówczas White. Wróciwszy po ukończeniu studiów do ojczystego
kraju, nauczał w Maelor, Wrexham, Gresford i w Overton. Tę

ostatnią placówkę musiał opuścić, gdy miejscowe
Cd na str. 2
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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

anglikańskie duchowieństwo nabrało podejrzenia, że ma do
czynienia z – papistą -. Po raz pierwszy aresztowano go
w 1579, kiedy to rada królewska wezwała władze lokalne do
większej baczności. W rok później aresztowano go po raz wtóry.
Na św. Michała zaproponowano mu uwolnienie, jeśli się dostosuje-. W maju następnego roku sprowadzono go siłą do
kościoła anglikańskiego. Tupiąc i brzęcząc kajdanami, wyraził
wówczas swój protest. Zakuto go wtedy w dyby. Potem w rozmaity
sposób próbowano go zmiękczyć. W październiku 1584 r. odbył się proces. Żonę
Gwyna Katarzynę, którą wezwano na rozprawę i która przybyła na nią z małym
dzieckiem, napominano wtedy, by nie szła w ślady męża. Jednak Katarzyna nie
wyrzekła się katolickiej wiary. Ryszarda zgładzono przez powieszenie, jeszcze
żywego poćwiartowano i odcięto głowę a kończyny rozwieszono w kilku miastach.
Pozostawił po sobie utwory w języku walijskim: kolędy, poemat na cześć MatkiKościoła oraz satyry. Beatyfikował go z innymi Pius XI (1929), a kanonizował w
1970 r. Paweł VI.

Św. Ryszarda Szwabska. Jest to forma żeńska imienia Ryszard. Była córką
Erchangera, hrabiego Alzacji. Około r. 862 poślubiła Karola Otyłego, syna Ludwika
Niemca. Wraz z nim została w r. 881 koronowana przez papieża Jana VIII na
cesarzową. Swe wysokie stanowisko wykorzystywała dla świadczenia
dobrodziejstw wielu klasztorom w okolicach Konstancji, w
Zurychu i w Pawii. Wcześniej jeszcze, około r. 880, ufundowała
na ojcowiźnie opactwo w Andlau, w którym jej siostrzenica
objęła urząd ksieni. Późniejsza legenda utrzymywała, że
miejsce pod tę fundację wskazał niedźwiedź, który
instynktownie zaczął kopać doły pod fundamenty. Żeby
zachować pamięć o tym, trzymano w opactwie niedźwiedzia,
inny zaś, kamienny, stał na honorowym miejscu w
zabudowaniach fundacji. Słaby cesarz nie mógł podołać
trudnościom z rządami. W r. 887 musiał oddalić swego doradcę Luitwarda, biskupa
z Vercelli. Upozorował to rzekomą zdradą żony z dostojnikiem. Odsunięta
cesarzowa udała się do opactwa Andlau, gdzie wiodła życie pełne pobożności.
Cesarzowa - mniszka zmarła 18 września 894 lub 896 r. Gdy papież Leon IX wracał
ze zjazdu w Moguncji, poświęcił w Andlau nowy kościół (1049) i wówczas to
złożono w nim szczątki Ryszardy. W Alzacji kult jej zawsze był żywy. Za patronkę
swą obrali ją strażacy, dlatego, że według legendy, po oskarżeniu o cudzołóstwo
cesarzowa miała przejść nietknięta tzw. próbę ognia Wpisana została do nowego
Martyrologium Rzymskiego pod dniem 18. września.
/Oprac. K. Dusza/

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą,
radą, pomocą, sercem.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś z okazji Święta Miłosierdzia Bożego
odprawimy dodatkową Mszę św. o godz.
15.00. Rozpoczniemy ją Koronką do
Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji
przygotowaliśmy w darze dla rodzin naszej
parafii książeczkę „Boże Miłosierdzie”.
Książki są wyłożone na stoliczku pod
chórem.
2. Po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie
formacyjnego dla dzieci I – Komunijnych i
ich rodziców ze szkoły w Czaplinku i
Czachówku. Dzieci otrzymają medaliki. O
godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla
Kandydatów do Bierzmowania.
3. Dziś rozpoczyna się 77. Tydzień
Miłosierdzia pod hasłem "Jesteśmy wezwani
do miłosierdzia". Zgodnie z zaleceniem
Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski
taca dzisiejsza przeznaczona jest na Caritas
Polska.
4. W środę 14 kwietnia obchodzimy 1056
rocznicę Chrztu Polski. Zachęcamy tego dnia
do modlitwy za Ojczyznę i wywieszenia flag
narodowych i papieskich.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 13.15
spotkanie formacyjnego dla dzieci I –
Komunijnych i ich rodziców ze szkoły w
Dobieszu. Dzieci otrzymają medaliki.
6. Do Sakramentu Małżeństwa
przygotowują się:
– Damian Mauro Kacprzyk, kawaler z par. w
Warszawie i Klaudia Anna Fabisiak, panna z
Czachówka w par. tutejszej – zapowiedź
druga.
– Marcin Jedynak, kawaler z par. w
Trąbkach i Milena Katarzyna Kobus, panna z
Sobikowa w par. tutejszej – zapowiedź
pierwsza.
– Michał Nielipiński, kawaler z par. św.
Michała Ap. w Warszawie i Wiktoria Helena
Dunin, panna z Sierzchowa w par. tutejszej –
zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.
7. Trwa okres rozliczeń podatkowych.
Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz
naszego Parafialnego Zespołu Caritas. W
ubiegłym roku z tego tytułu na Caritas
wpłynęła kwota 1000,- zł. Aby dokonać

wpłaty 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.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość
Niedzielny” i „Niedziela”. W zakrystii do
odbioru jest miesięcznik „Różaniec”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.

Pro memoria
3 kwietnia b.r. w godzinach wieczornych
zmarła śp. Zofia Wlazeł z Nowych Grobic.
Przeżyła 83 lata. Przez 21 lat pełniła posługę
zelatorki Koła Żywego Różańca św. Judy
Tadeusza w tej miejscowości. W jej domu
gromadzono się w każdą I niedzielę miesiąca
na modlitwie różańcowej i przy wymianie
tajemniczek. Nieustannie dbała o relacje
między mieszkańcami a parafią. Organizowała
nabożeństwa majowe i czerwcowe przy
kapliczkach przydrożnych, była
przewodniczką dla wielu księży w czasie
kolędy i dla organisty roznoszącego opłatki.
Odeszła od nas pokornie, w ciszy tak jak żyła.
Pogrzeb odbył się 8 kwietnia b.r. Niech
spoczywa w pokoju wiecznym …

Z Dzienniczka św.
s. Faustyny
Wtem
z
morza
jasności
nieprzystępnej
wyszedł
nasz
ukochany Zbawiciel w piękności
niepojętej, z ranami jaśniejącymi - a z
onej jasności było słychać głos
taki: Jakim jest Bóg w istocie
swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł
anielski, ani ludzki. - Jezus mi
powiedział: Poznawaj Boga przez
rozważanie przymiotów Jego. Po
chwili Jezus zakreślił ręką znak
krzyża i znikł /Dz, 30/

Intencje Mszalne 11 IV 2021 – 18 IV 2021
Niedziela, 11.04. im Filip, Leon, Aolf
8.30 (Czachówek) + Genowefy i Jana Szymańskich
10.00 + Ryszarda, Heleny i Stanisława Piasek 10.00 +
Piotra Pęczka w 2 rocz. śm.
12.00 + Stefana Kowalczyka w 9 rocz. śm., Antoniny i
Józefa Kłoszewskich
12.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 7.)
CHRZEST: Hanna Szewczak, Zofia Danuta
Niewiadomska
13.15 + Witolda Wrotka w 8 rocz. śm,
13.15 + Stanisława (w 30 r. śm.), Cecylii, Agnieszki,
Wiktorii i Jana Molaków, Tadeusza i Ryszarda
Gorzkowskich
15.00 + Rafała Świątkiewicza, Kazimierza i Stanisławy
Świątkiewiczów
18.00 + Tadeusza Golika w 5 rocz. śm.
Poniedziałek 12.04 im. Juliusz, Zenon, Wiktor
18.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 8.)
Wtorek, 13..04 im. Marcin, Przemysław, Ida
17.30 + Heleny Grzegrzółki
18.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 9.)
Środa, 14.04. im. Justyna, Walerian, Julianna
17.30 + Reginy Sobieckiej (greg. 10.)
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Za Parafian
+ Henryka Zauski w 1 rocz. śm., Stanisława, Romana i
Andrzeja Zauskich, Joanny i Michała Piekarniaków
+ Irminy i Bolesława Nieznańskich
Czwartek, 15.04 .im, Anastazja, Wacława, Tytus
7.30 + Reginy Sobieckiej (greg. 11.)
Piątek, 16.04. im. Bernadeta, Julia, Ksenia
17.30 + Eugeniusza Owczarka w 30 dni po śmierci
18.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 12.)
Sobota 17.04. im. Robert, Rudolf, Klara, Jakub
17.30 + Reginy Sobieckiej (greg. 13.)
18.00 + Jadwigi Buczek w 2 rocz. śm., Zenona Buczka
w 10 rocz. śm.
Niedziela, 18.04..im. Bogusława, Apoloniusz, Alicja
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Róży
10.00 O zdrowie i Bożą opiekę dla Janiny z okazji
urodzin
10.00 + Stanisławy Karbowiak w 7 rocz. śm.,
Ryszarda, Wojciecha, Zbigniewa i Jacentego
Ziembickich.
12.00 + Jerzego Kur w 10 rocz. śm., Jana i Marka Kur,
Tadeusza Gawędy
12.00 O bł. Boże dla Honoraty i Stanisława Pietrzaków
z okazji 50 rocz. ślubu
CHRZEST: Oliwia Szymańska
13.15 + Reginy Sobieckiej (greg. 14).
13.15 + Adama Stefana Kopieniaka – int. od siostry
Intencje spisano .08.04.2021 r.

Tweet od Papieża
„Pierwszym sposobem modlitwy za
kogoś jest rozmowa z Bogiem o tej
osobie. Jeśli czynimy to często,
każdego dnia, nasze serce nie
zamyka się, pozostaje otwarte na
braci. Modlitwa za innych jest pierwszym
sposobem ich miłowania i pobudza nas do
konkretnej bliskości.”.
Franciszek/
Refleksja na Drugą Niedzielę
Wielkanocną

Wiarę Tomasza Jezus przeciwstawia
tym, którzy nie widzieli, a uwierzyli
i
nazywa
ich
błogosławionymi.
To
błogosławieństwo dotyczy każdego z nas. Czy
potrafię przyznać się przed sobą i przed Bogiem
do moich wątpliwości w wierze? Gdzie są źródła
mojej nieufności wobec Boga? Jakie osoby mnie
zawiodły? Czy wierzę w możliwość głębokiej
przyjaźni i miłości, wobec odrzucenia przez tych,
od których oczekiwałem akceptacji i miłości? Czy
potrafię zaufać po raz drugi, kolejny?.
/Deon – Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
«Pokój wam» mówił Jezus do uczniów
i pokazał im bok i ręce
a oni uradowawszy się wyznali
w podzięce
za Tomaszem «Pan mój i Bóg mój!»
A jaki jest dzisiaj Pan i Bóg twój
Pamiętasz? «nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym»,
głęboko wierzącym i praktykującym.
Kazimierz

W następnych WP Patron św. Marcin I bp. męcz.
i XII odc. „Pierwszego Wizerunku”
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