
                    
               Wieści Parafialne 

                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr20(313) rok VIII  

                                 16.05.2021 r.       

   

                                   Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

                                                                        Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11  (Uniósł się w ich obecności w górę) 

Psalm responsoryjny: Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)  (Pan wśród radości 

wstępuje do nieba) 

Drugie czytanie: Ef 4, 1-13 (Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa) 

Ewangelia: Mk 16, 15-20  (Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga) 

 
 

ŚWIĘCI PANKRACY, SERWACY I BONIFACY  
 

Niemal wszyscy psioczą na nich, gdy nagle, po pierwszych upalnych 

dniach wiosny następuje gwałtowne ochłodzenie, i z wiosennego deszczu 

wpadamy wprost pod majowy śnieg. Ale oni sami, liturgiczni bohaterowie 

dni między 12 a 14 maja, z chłodem mają niewiele wspólnego. Zwłaszcza 

z chłodem wiary. Młody chłopak, męczennik Pankracy; całkiem dorosły 

biskup Serwacy i Bonifacy - nawrócony niewolnik, który oddał swe życie 

za Chrystusa w dniu nawrócenia. Nigdy się nie spotkali, ale w naszej 

szerokości geograficznej bezdyskusyjnie kojarzą się z ochłodzeniem 

połowy maja. Poznajcie „Zimnych Ogrodników”.  

Św. Pankracy 

Pierwszy z nich to św. Pankracy, który dożył 

lat zaledwie osiemnastu. Jak cała rzesza 

innych świętych męczenników padł ofiarą 

prześladowań chrześcijan za czasów cesarza 

Dioklecjana, które wybuchły na początku IV 

wieku. Urodził się we Frygii i dość wcześnie 

stracił rodziców. Zajął się nim wuj, z którym 

razem przybył do Rzymu. Wkrótce potem 

został ochrzczony i to przez samego papieża, 

Marcelina. Wyprowadzono go na cyrkową 

arenę razem z całą grupą chrześcijan, którzy 

nie chcieli składać czci pogańskim bożkom. 

Został ścięty mieczem w 304 r., a jego głowa do dziś jest przechowywana 

w dedykowanym mu kościele rzymskim św. Pankracego za murami.  
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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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Św. bp Serwacy 
 

Urodził się mniej więcej wtedy, gdy ścinano mieczem św. 
Pankracego. Tylko nieco dalej, bo w Armenii. Dokładnie nie wiemy 
ani gdzie, ani kiedy, a wszelkie domysły pochodzą od brzmienia jego 
imienia, kierującego badaczy do Europy Wschodniej lub właśnie 
terenów Armenii. Nie wiemy też, kiedy się nawrócił i przyjął chrzest. 
Wielka historia dowiaduje się o jego życiu w momencie, gdy 
Serwacy zostaje biskupem Tonregen – miasta leżącego na terenie 
dzisiejszej Belgii, wówczas północno zachodnich rubieży Cesarstwa 
Rzymskiego. Serwacego już nikt za wiarę nie prześladował, od 
kilkudziesięciu lat obowiązuje wszak już Edykt Mediolański, 
pozwalający chrześcijaństwo wyznawać bez przeszkód. Serwacy ma 
natomiast innego wroga i innym płonie ogniem: walczy z herezją arianizmu i angażuje się 
w dyplomację, pomagając zwaśnionym biskupom dochodzić do zgody i jedności. Umiera w 
opinii świętości 13 maja 384, nie wiedząc, że jego wstawiennictwo będzie wzywane w 
majowych przymrozkach, zagrażających plonom. 

Św. bp Bonifacy 
 

Trzeci z „zimnych ogrodników”, św. Bonifacy urodził się w Tarsie, na 
terenie dzisiejszej centralnej Turcji, tym samym, skąd pochodził też 

św. Paweł. Bonifacy jest jednak mniej więcej rówieśnikiem św. 
Pankracego i podobnie jak on także pada ofiarą prześladowań 
Dioklecjana. Bonifacy jest niewolnikiem mieszkającym w Tarsie, 
służącym w domu chrześcijanki imieniem Algae. Prawdopodobnie od 
niej słyszał Dobrą Nowinę o Chrystusie, ale nie był ochrzczony. Jego 
pani posłała go na miasto, aby sprowadził relikwie tych współbraci, 
którzy już oddali życie za wiarę. Tam na własne oczy Bonifacy widzi, 
jakim poddawani są torturom i jaką odznaczają się wiarą. Ich 
świadectwo robi na nim wielkie wrażenie. Podobno miał wówczas 

przemówić tak: 

Wielki jest Bóg chrześcijan, wielki Bóg Męczenników! Proście za mną, wy słudzy 
Chrystusa, aby i mnie pozwolił wziąć udział w walce przeciwko szatanowi. 
Walczcie mężnie, bohaterowie Chrystusa! Cierpienie to jest wprawdzie bardzo 
ciężkie, ale za to słodki będzie wasz spokój. Tutaj męczą was kaci, a tam 
aniołowie będą wam służyli! 
 

Tym samym Bonifacy dołącza wkrótce do tych, których wiarę wychwalał. Zostaje ścięty 
razem z ochrzczonymi, ponieważ nie chciał zaprzeć się wiary w Jezusa. Przyjmuje tym 
samym tzw. chrzest krwi. Po śmierci jego relikwie zostają przewiezione do Rzymu i tam 
złożone w nowo powstałej bazylice. /oprac. KD  na podstawie tekstu Anny Druś/ 
 

Panu Arturowi Książkowi, kościelnemu w kaplicy w Czachówku wyrazy szczerego żalu i współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy ś.p. Antoniny 

składają Duszpasterze, ministranci, redakcja Wieści Parafialnych 

i Koła Żywego Różańca w Czachówku i Bronisławowie. 



                 Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś obchodzimy Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego. W piątek 14 maja 

rozpoczęliśmy Nowennę do Ducha św. przed 

Niedzielą Zesłania Ducha św. Zachęcamy do 

odprawiania jej prywatnie lub wspólnie w 

kościele po Nabożeństwie majowym.                                            

2. Wczoraj do I Komunii Świętej przystąpiło w 

dwóch grupach 30 dzieci. Od jutra przeżywać 

one będą swój Biały Tydzień. Msze św. 

odprawiane będą o godz. 18.00. Bardzo 

serdecznie dziękuję paniom katechetkom za 

przygotowanie dzieci. Dziękuję również 

rodzicom za Dar Ołtarza oraz zaangażowanie a 

szczególnie za zadbanie o porządek i wystrój 

kościoła oraz jego otoczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Za tydzień po Mszy św. o godz. 13:15 

spotkanie dla dzieci klas IV w ramach 

przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.                                                                                                                                                                                          

4. Za tydzień Niedziela Zesłania Ducha św. 

Kończy się okres Komunii Wielkanocnej. 

Zgodnie z Przykazaniami Kościelnymi każdy 

katolik zobowiązany jest w tym czasie do 

spowiedzi i przyjęcia Komunii św.                                                                                                       

5. W przyszłą niedzielę czwarta niedziela 

miesiąca. Po wszystkich Mszach św. nasz 

Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie ofiary 

do puszek na rzecz swoich podopiecznych w tym 

dla jednej rodziny syryjskiej w ramach programu 

Rodzina Rodzinie Caritas Polska, Serdeczne  

Bóg zapłać za każdą ofiarę.                                         

6. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– Robert Stefański, kawaler z par. w Górze 

Kalwarii i Małgorzata Teresa Krawczyk, panna z 

Cendrowic w par. tutejszej – zapowiedź druga.                                                                                    

– Rafał Marcin Adamek, kawaler z Czaplinka w 

par. tutejszej i Agnieszka Anna Hyla, panna z 

par. w Górze Kalwarii– zapowiedź druga.                                                                                    

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                       

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Jest również 

miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik  

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

Wielką jest łaską, że Chrystus dał 

poznać na sobie, jakimi metodami 

posługuje się kusiciel, jakie są jego 

kusicielskie chwyty. Czyż nie widzę w 

sobie, jak wrażliwy jestem na pokusę 

„chleba”, na pokusę łatwizny życiowej, 

na pokusę „świętego spokoju”. Czyż 

nie dobrze podpatrzył kusiciel moje 

słabości? Jeślim nie uległ tym 

pokusom dotąd, to wcale nie znaczy, 

żem już bezpieczny. Jeślim wytrwał, to 

czy nie dlatego, że Bóg walczył za 

mnie?  
 

                                                                                                         

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 

 

Od samego rana czułam bliskość 

Matki Najświętszej. W czasie Mszy 

świętej ujrzałam Ją tak śliczną i 

piękną, że nie mam słów, abym 

mogła choć cząstkę tej piękności 

wypowiedzieć. Cała była biała, 

przepasana szarfą niebieską, płaszcz 

też niebieski, korona na głowie, z 

całej postaci bił blask niepojęty. - 

Jestem Królową nieba i ziemi, ale 

szczególnie Matką waszą. 

                                               /Dz. 805/



                      Intencje Mszalne 16 V 2021 – 23 V 2021 
 

 

 

Niedziela, 16.05. im. Wiktorian, Andrzej, Szymon 

8.30 (Czachówek) + Dominika Suleja                                           

8.30 (Czachówek) + Zofii Kowalskiej, Zofii Pieniążek 

(im.)                                                                                             

10.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 13 rocz. śm., 

Jadwigi i Edwarda Krzyczkowskich, Haliny, Edwarda i 

Jerzego Jankowskich                                                                                   

10.00 + Andrzeja, Stanisława i Zofii Kur, Wincentego 

Barana  

12.00 + Henryka i Andrzeja Amelów, rodziców 

Szczepańskich i Amelów i zm. z rodz. Szczepańskich i 

Amelów, Juliana Zacharskiego                                                                                                                     

12.00 + Jana i Aleksandry Pawlaków, Władysławy i 

Władysława Pietrzaków i zm. z rodz. Pawlaków i 

Pietrzaków 

CHRZEST: Pola Wasilewska                                                            

13.15  + Stanisława i Stanisławy Pawlaków i zm. z 

rodz. Pawlaków, Chojnackich i Bączków                                                                                                                    

13.15 + Alicji Szwed w 2 rocz. śm., Józefa Szwed, 

Marianny i Stanisława Szymańskich                                                    

Poniedziałek 17.05 im. Brunon, Sławomir, Weronika  

17.00 + Włodzimierza Adama Grzewińskiego w 30 dni 

po śmierci  

18.00 + Antoniny Miciak (greg. 1)                                                    

Wtorek, 18.05.im..Aleksandry, Jan, Klaudia, Eryk 

18.00 + Antoniny Miciak (greg. 2)                                                     

Środa,  19.05. im. Iwo, Kryspin, Piotr, Celestyn 

17.30 + Antoniny Miciak (greg. 3) 

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za Parafian 

+ Zbigniewa Urbanowicza w 4 rocz. śm., Leszka, 

Wiktorii, Antoniego, Władysława i Eugeniusza 

Urbanowiczów 

19.00 (Czachówek)  Int. wolna 

Czwartek,  20.05.im. Wiktoria, Teodor, Bazyli 

17.00 + z rodz. Rączków 

18.00  + Antoniny Miciak (greg. 4) 

Piątek, 21.05.im. Wiktor, Kryspin, Walenty 

17.00  + Antoniny Miciak (greg. 5) 

18.00  + Krystyny (w 10 rocz. śm.) i Józefa (w 16 r. 

śm.) Gawędów                                                                                 

Sobota, 22.05. im Helena, Ryta, Julia, Wiesław, Emil 

16.00 + Antoniny Miciak (greg. 6)                                                   

16.30 + Kazimierza (w 21 rocz. śm.) i Barbary Łyjak, 

Konstancji i Pawła Artowicz, dziadków Łyjaków i 

Magdziarzy                                                                                   

17.00  + Marianny i Józefa Łuczaków, dziadków 

Łuczaków i Gazdów 

18.00 + Zygmunta Lendziona w 1 rocz. śm.                                                                                      

Niedziela,  23.05.im. Iwona, Michał, Emilia, Symeon  

8.30 (Czachówek) + Antoniny Miciak (greg. 7)                                    

 

 

Tweet od Papieża 

„Święci i święte pokazują nam, że Boga 

można wychwalać zawsze, w dobrym i 

złym położeniu, ponieważ On jest wiernym 

przyjacielem i Jego miłość nigdy nie 

zawodzi.” /Franciszek/ 
  

8.30 (Czachówek) + Jana i Franciszki Zarębów, i zm. z rodz. 

Zarębów, Dominowskich i Prasków                                                                      

10.00 + Leokadii Chmielewskiej w 25 rocz. śm., Henryka i Zdzisława 

Chmielewskich                                                                                                

10.00 + Mariana Kociszewskiego w 3 rocz. śm.                                    

12.00 + Wacława (w 8 rocz. śm.) i Jadwigi Augustyniak 12.00 + Natalii 

Wincentak (ur.), Barbary i Michała Wincentaków, Julii i Adama Pośnik                                              

13.15  + Jana Fiejki w 1 rocz. śm.                                                                   

13.15 + Iwony Golec (im.), Jana i Katarzyny Augustyniak 

                                                             Intencje spisano: 14.05.2021 r.        

 

Refleksja na  

Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego  

"Kto nie uwierzy, będzie potępiony". 
Potępienie jest naturalną konsekwencją odrzucenia 
Ewangelii. Bez Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o 
zbawieniu przez Jezusa - Syna Bożego, nie ma przed 
człowiekiem innej perspektywy jak potępienie. Jest 
tak dlatego, bo każdy człowiek prędzej czy później 
stanie wobec rzeczywistości swoich win i wobec 
własnej niedoskonałości. Tej rzeczywistości może 
zaradzić tylko to, co zawiera Ewangelia - prawda o 
Bogu kochającym człowieka aż do szaleństwa 
Krzyża. Jeśli człowiek odrzuci tę prawdę, wybierze 
potępienie. Głośmy więc Ewangelię z całych swoich 
sił, ale wpierw pozwólmy, by ona przesiąkła do samej 
głębi naszych serc. /Deon – Mieczysłąw Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Bogactwo łask i znaków Jezus uczniom zostawił,  
a wszystkich, którzy chrzest przyjmą zbawi, 

a ponieważ i my przez chrzest jesteśmy uczniami 
Jego,  

po życiu zaprosi nas do domu Ojca swego. 
Bo Jezus już zasiadł po prawicy Boga, 

więc dla nas tylko przez Niego do nieba jest droga. 
                                                      Kazimierz 

Za tydzień: Zesłanie Ducha Św.  i Jego Dary  

Do użytku wewnętrznego 
 

                                  Redakcja: Kazimierz Dusza 
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