
 

Wieści Parafialne 
Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr18 (311) rok VIII 

                      02.05.2021 r  

                      Piąta Niedziela Wielkanocna 

                    Liturgia Słowa 

 
Pierwsze czytanie: Dz 9, 26-31  (Gorliwość nawróconego Szawła) 
Psalm responsoryjny: Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 26a)   (Będę Cię 
chwalił w wielkim zgromadzeniu) 
Drugie czytanie: 1 J 3, 18-24  (Miłujmy czynem i prawdą) 
Ewangelia: J 15, 1-8  (Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity) 

 
ŚW. PIOTR CHANEL, PREZBITER I 
MĘCZENNIK  /wspomnienie w środę 28 

kwietnia/  

Piotr Alojzy Maria Chanel, przyszły kapłan i pierwszy męczennik 
Oceanii, urodził się 12.07.1803 r. w Cuet, we Francji. Mądrość i niezwykła pobożność 
zwróciły na niego uwagę miejscowego księdza, ojca Trompier, który zajął się jego 
podstawową edukacją. W seminarium diecezjalnym w Bourg Piotr zdobył szacunek 
zarówno studentów, jak i profesorów. Po przyjęciu święceń w 1827 r. otrzymał 
zaniedbaną parafię pod Paryżem; w ciągu trzech lat zdołał ją ożywić i uporządkować. 
Jednak przez cały czas nie opuszczała go myśl o pracy misyjnej; w roku 1831 wstąpił do 
zgromadzenia marystów (Tow. Maryjnego), W roku 1836 złożył śluby zakonne. Przez pięć 
lat gorliwie wypełniał swoje obowiązki w seminarium w Balley. W 1836 r polecono 
zgromadzeniu nawracać Nowe Hebrydy; obecnie państwo Vanuatu. Piotr został 
przełożonym małej grupy misjonarzy.  

Po 10-ciu miesiącach podróży, Piotr udał się z bratem i Anglikiem Tomaszem Boog na 
wyspę Futuna.. Początkowo przyjęto ich życzliwie; miejscowy władca Niuliki niedawno 
zniósł kanibalizm. Kiedy misjonarze opanowali język i zyskali zaufanie tubylców, władca 
przeraził się, bojąc się o utratę przywilejów i kazał go zabić. Wysłał siepaczy, by ucięli 
misjonarzowi głowę. 28.04.1841 r., w trzy lata po przybyciu, Piotr Chanel został zabity 
przez tych, których chciał zbawić. Jego śmierć przyspieszyła chrystianizację wyspy: W 
ciągu 5 miesięcy wszyscy tubylcy zostali nawróceni. Beatyfikacji sługi Bożego dokonał 
papież Leon XIII w 1889 r, a kanonizował go papież Pius XII w roku 1954, ogłaszając 
równocześnie pierwszym męczennikiem Oceanii, Papież Paweł VI w 1969 wspomnienie 
św. Piotra Chanel rozciągnął na cały Kościół, a jego imię wprowadził do Litanii do 

Wszystkich Świętych. . /Oprac. K.D. wg https://wduchuswietym.com/ 

 

ODPUST ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA W CZACHÓWKU.  
 

Wczoraj w sobotę 1 maja obchodziliśmy wspomnienie św. 
Józefa Rzemieślnika, Patrona kaplicy w Czachówku. Z tego 
tytułu zamieszczamy modlitwę św. papieża Jana XXIII do św. 
Józefa i przypominamy Litanię do św. Józefa. 
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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 
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Modlitwa do św. Józefa Robotnika 

Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje 
obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z 
ufnością się do Ciebie zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś chwile próby, 
doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna. 
Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia Twoja dusza znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z 
Jezusem i Jego Matką, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych potrzebach nie 
jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy też spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś. 
Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin pracuje, 
wszystko było nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, 
by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba. Amen.(św. Jan XXIII)  

Litania do św. Józefa 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.  
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.  
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święty Józefie, 
Przesławny potomku Dawida, 
Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy, 
Przeczysty stróżu Dziewicy, 
Żywicielu Syna Bożego, 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, 
Głowo Najświętszej Rodziny, 
Józefie najsprawiedliwszy, 
Józefie najczystszy, 
Józefie najroztropniejszy, 
Józefie najmężniejszy, 
Józefie najposłuszniejszy, 
Józefie najwierniejszy, 
Zwierciadło cierpliwości, 
Miłośniku ubóstwa, 
Wzorze pracujących, 
Ozdobo życia rodzinnego, 
Opiekunie dziewic, 
Podporo rodzin, 
Pociecho nieszczęśliwych, 
Nadziejo chorych, 
Patronie umierających, 

Postrachu duchów piekielnych, 
Opiekunie Kościoła świętego, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.                                                   
P. Ustanowił go panem domu swego. W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.                    
Módlmy się:  Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca 
Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako 
Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 



Ogłoszenia duszpasterskie 

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 

10.00 Nabożeństwo Majowe a po Mszy św. o 12.00 

spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic 

różańcowych. Intencja różańcowa na miesuiąc maj: 

O wzrost wiary dzieci i młodzieży przystępujących w 

maju do sakramentów. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie na pokrycie kosztów 

wykonania i montażu tablicy pamiątkowej 

proboszczów Sobikowa.                                                                                           

2. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli 

zorganizować i uświetnili wczorajszą uroczystość 

odpustową w kaplicy pw. św. Józefa Robotnika w 

Czachówku.                                                                                   

3. W poniedziałek Uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski. Porządek Mszy św. jak w 

niedzielę. Nie będzie jednak Mszy św. dla dzieci o 

godz. 13.15. Nabożeństwo Majowe odprawimy po 

Mszy św. o godz. 10.00.                                                                 

4. We wtorek 4 maja wspomnienie św. Floriana, 

patrona m.in. strażaków. Tego dnia polecamy w 

modlitwie  szczególnie druhów OSP z Cendrowic, 

Czaplina i Czaplinka.                                                                                                                                                       

5. W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne 

w grupach dla kandydatów do bierzmowania, Grupa 

formacyjna - p. Agnieszka Salamon w czwartek 6 

maja godz. 18.00, - p. Maria Fiejka, w piątek 7 maja 

o godz.  17:00.                                                                                                                                                                                                                                 

6.  W tym tygodniu wypada I Piątek  Miesiąca. W 

Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o godz. 18.00 

Msza św. z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. 

W Czachówku spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z 

nabożeństwem majowym. Od godz. 9.30 pójdziemy 

z Komunią św. do chorych.                                                                                                                                               

7. Trwa bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu 

Bierzmowania. Młodzież zapraszamy: 

- 4 maja o godz. 17.00 egzamin dla bierzmowanych 

gr. I, o godz. 19.00 egzamin dla bierzmowanych gr. II                                                                                                                                                                                                                        

- 5 maja o godz. 19.00 odprawa liturgiczna, 

nabożeństwo pokutne i spowiedź. 

- 6 maja o godz. 19.00 trzecia odprawa liturgiczna z 

świadkami bierzmowania, możliwość spowiedzi dla 

świadków                                                                                                                              

- 8 maja godz. 16.00 i 18.00 Sakrament 

Bierzmowania udzielany przez JE ks. bpa Piotra 

Jareckiego 

8. W sobotę 8 maja obchodzić będziemy 

Uroczystość św. Stanisława, Odpust Parafialny. 

Msze św. odprawimy o godz. 10.00, 16.00 i 18.00. 

Podczas Mszy św. o 16.00 i 18.00 grupa młodzieży 

przyjmie Sakrament Bierzmowania. Przewodniczyć 

im będzie JE Ks. Bp Piotr Jarecki. Zapraszamy 

wszystkich wiernych do udziału w tych 

uroczystościach.                                                                                                                                                                                             

9.  W przyszłą niedzielę o Mszy św. o godz. 13.15 

spotkanie formacyjnego dla dzieci I – Komunijnych i 

ich rodziców ze szkoły w Czaplinku i Czachówku. O 

godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania – rok I.                                                                                                                                                                        

10. W maju 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Szymon Famulski, kawaler z par. w Legionowie i 

Barbara Anna Bulder, panna z Czachówka w par. 

tutejszej – zapowiedź druga.                                                                              

– Paweł Pliwka, kawaler z par. w Kobyłce i Izabela 

Weronika Pastwa, panna z Czachówka w par. 

tutejszej – zapowiedź druga.                                                                                                                

– Grzegorz Królikowski, kawaler i Magdalena 

Bułakowska, panna, oboje z Bud Sułkowskich w par. 

tutejszej – zapowiedź pierwsza.                                                                               

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.     

12. 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.          
 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

Siła Kościoła naszego zależy od siły duchowej 

wiernych żyjących w łasce uświęcającej, o tyle 

bronimy Kościoła, o ile bronimy w duszy łaski; 

o tyle umacniamy Kościół, o ile sami jesteśmy 

silni w wierze i poddani łasce  
 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 
Wieczorem powiedział mi  
Pan: Odpocznij, dziecię Moje, przy 
sercu Moim, widzę wielkie upracowanie 
twoje w winnicy Mojej - i została dusza 
moja zalana radością Bożą.                       
/Dz. 945/ 

 



                            Intencje Mszalne 02 V 2021 – 09 V 2021 

Niedziela, 02.05. im: Zygmunt, Walenty,  
8.30 (Czachówek) + Stanisława Papisa i Zofii 
Iwańskiej                                                                        
8.30 (Czachówek) + Reginy Sobieckiej (greg. 
28.) 
10.00 + Julianny i Franciszka Pruszewskich, 
Marianny Kopyra, Zdzisława 
Smakuszewskiego.                                               
10.00 + Zygmunta Kłosa i zm. z rodz. Kłosów i 
Tokajów                                                                       
12..00 + Zygmunta Strzeżka (im.) i Jakuba 
Tyborowskiego                                                                
12.00 + Zygmunta i Stanisława Głowackich, 
Stanisławy i Janiny Jaroszów i zm. z rodz. 
Głowackich i Jaroszów 
CHRZEST: Nikodem Latoszek                                        
13.15 + Stefana Odolińskiego w 42 rocz. śm. i 
zm. z rodz. Odolińskich i Kmieciaków                              
13.15 + Andrzeja Rosłona w 5 rocz. śm. i zm. z 
rodz. Rosłonów i Lisiewskich                                                   
Poniedziałek 03.05. im. Maria, Leonia, Piotr 
8.30 (Czachówek)  + Marianny i Szczepana 
Winiarek                                                                                    
8.30 (Czachówek)  O zdrowie                                        
10.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 29.)                                     
10.00 + Wandy i Władysława, Katarzyny i 
Ludwika Marczaków. Krystyny i Mariana 
Sobieraj, Barbary Sobieraj, Zygmunta 
Stępińskiego                                                              
12.00 + Marianny Gryczka w 16 rocz. śm., 
Apoloniusza Gryczka w 5 rocz. śm                                   
12.00 . + Krystyny i Kazimierza Galińskich i 
zm. z rodz. Okolskich, Jackowskich i 
Zaniewskich                                                                            
Wtorek, 04.05. im. Florian, Michał, Monika 
17.00 + Bogdana Rosłona w 30 dni po śm.                                 
18.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 30.))                                                                                                                           
Środa, 05.05. im. Teodor, Irena, Waldemar 
17.00 + Zofii Wlazeł w 30 dni po śmierci 
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 
Za Parafian 
+ Zygmunta (im.), Krystyny, Marka, Franciszka 
i Barbary Golik                                                                    
19.00 (Czachówek)  int. wolna                                                                                   
Czwartek,  06.05.im. Judyta, Teodor, Filip 
17.00 + Jana Kucharskiego – int. od siostry 
Jadwigi z rodziną 
18.00 int. wolna                                                       
Piątek, 07.05. im. Benedykt, Róża, August 
18.00 + Stanisławy (im.) i Mariana Karbowiak 
Sobota, 08.05. im. Stanisław, Ida, Michał,  
10.00 + Michaliny i Stanisława Marszałów, 
Henryki i Antoniego Matysiak, Andrzeja 
Otulaka i zm. z rodziny Marszałów i 
Matysiaków                                                               
16.00 W int. młodzieży Bierzmowanej                    
18.00 Za Parafian                                                           

 

Tweet od Papieża 

„Nie czekajmy, aż bliźni się poprawi, byśmy mogli mu 
świadczyć dobro, nie czekajmy, aż inni zaczną nas 
szanować, byśmy mogli im służyć. Zacznijmy od 

siebie  ./Franciszek/ 

18.00 + Stanisława (im.) i Krystyny Rosłonów 

Niedziela, 09.05 im.Karolina, Hiob, Grzegorz  
8.30 (Czachówek)  + Krzysztofa Karalucha                                                                   
8.30 (Czachówek)  O bł. Boże i opiekę MB dla Mateusza z okazji 18 ur.                                                                                                                    
10.00 + Franciszka, Marianny, Piotra i Mariana Sobczak, Władysława 
Tokaja                                                                                                                                   
10.00 + Władysława Masnego w 10 rocz. śm. 
12.00 + Tadeusza Gawędy w 21 rocz. śm., Władysławy i Stanisława 
Gawęda, Stanisławy i Kazimierza Pielaszek, Jerzego Kur                                           
12.00 + Stanisławy (im.) i Henryka Miecznikowskich 
13.15  + Heleny Anuszewskiej (w 26 rocz. śm.), Bronisława 
Anuszewskiego, Stanisławy i Karola Buczek, Jana Jędrzejczyka                             
13.15 + Marianny, Michała i Antoniego Owczarek, dziadków Owczarków i 
Borowskich 
Piekarniaków i Szóstkiewiczów 
 18.00  + Aleksandry Gajowy – int. od rodz. Białachów i Figatów                                                                                                                            
Intencje spisano 30.04.2021  r.      

 

Refleksja na  

Piątą Niedzielę Wielkanocną  
 

Trwanie w Jezusie zewnętrzne, bez głębszej 
relacji nie przynosi owoców. Można być w 
ciele Chrystusa, którym jest Kościół, czerpać 

"jego soki", korzystać ze słowa Bożego, sakramentów, 
życia wspólnotowego, a nie przynosić owoców. Są osoby, 
które przynależą do wspólnoty Kościoła formalnie. 
Korzystają z wszystkich praw związanych z życiem 
wspólnoty. Natomiast nie angażują się. Są też 
praktykujący a niewierzący. Są to osoby, dla których 
chrześcijaństwo sprowadza się do tradycji, rytów i 
obrzędów. Brakuje natomiast żywej wiary i głębszego 
doświadczenia Boga i przyjaźni z Jezusem. Takie osoby 
są uschłe, martwe, bez życia, bez owoców. Z czasem 
stają się narażone na odcięcie i pozostanie na zewnątrz, a 
nawet spalenie.".  /Deon – Stanisław Biel SJ/  
 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jezus wyczuwał brak wiary w cud zmartwychwstania 
u uczniów w czasie rozmów z nimi w czasie spotkania. 

Jednak Bóg szanuje zawsze nasze wybory 
i dał wolną wolę, od początku aż do tej pory 

ale też mówi: «Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a 
słowa moje w was, 

to proście, /…/, a to wam się spełni », 
i to dotyczy również nas. 

 

                                                                Kazimierz                        
                                  Redakcja: Kazimierz Dusza 
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