
                             

           Wieści parafialne 
 

                   Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 2 Rok I  25. 05. 2014 
 

                     V I Niedziela Wielkanocy 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

pw. św. Stanisława BM 
Sobików 15 

05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow @gmail.com 
www.sobikow.parafia. info.pl 

 

 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.00 – 19.00 
sobota 

14.00 – 16.00 
W czwartek kancelaria 

nieczynna 
 

 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w Czachówku: 
8.30 

 * w kościele: 10.00, 12.00  
 

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 po 
Mszy św. o godz. 10.00 

 

Spowiedź św. 
- podczas każdej Mszy św. 

- w 1. piątek miesiąca 
od godz. 17.00  

 

Odwiedziny chorych 
1. piątek m-ca od godz. 9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 12.00 
 

 

Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17 (Apostołowie 
wkładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego) 

Psalm responsoryjny: Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-
7a. 16 i 20  
Drugie czytanie: 1 P 3, 15-18 (Znaczenie śmierci 
Chrystusa) 

Ewangelia: J 14, 15-21 (Będę prosił Ojca, a da wam 
Ducha Prawdy) 

 

Niedziela Parafialnego Caritasu 
Parafialny Zespół Caritas w Sobikowie składa się z 14   

wolontariuszy.  Zespół spotyka się regularnie raz w 

miesiącu - w  czwarta niedziele  każdego miesiąca na  
Mszy św. formacyjnej po której mamy zbiórkę do puszek 

na cele Caritasu i spotkanie  w celu przedyskutowania 

bieżącej działalności oraz zaplanowania przyszłych prac. 

Działalność Caritas koncentruje się na możliwie 
wszechstronnej pomocy wszystkim potrzebującym. 

Obejmuje to nie tylko bezpośrednie wsparcie materialne 

(w różnych formach bezgotówkowych ) ale także pomoc 
duchową, towarzyszenie ludziom starszym lub chorym. 

Inną ważną funkcją Caritas jest rozbudzanie wrażliwości 

lokalnej społeczności na sprawy innych, uświadamianie 
potrzeb tych, którzy żyją w sąsiedztwie. Jeśli ktoś z 

Państwa posiada możliwość i pragnie wesprzeć działalność 

charytatywną naszego zespołu, może to uczynić m.in. 

przekazując swój dar serca: 
- poprzez zbiórkę do puszki w każdą ostatnią niedzielę 

miesiąca 

- odpis 1% podatku na Caritas Archidiecezji Warszawskiej 
z dopiskiem parafia Sobików. Zapraszamy do współpracy.                             
/IM/ 

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


Uroczystość I Komunii Świętej 
 

W słoneczne południe 18 maja o godz. 

12.00 setki osób zgromadziły się przed 

sobikowską świątynią. Do zebranych 

wyszedł ksiądz proboszcz; powitał 

przybyłych, a szczególnie 48 

drugoklasistów ze szkół podstawowych w 

Czachówku, Czaplinku i Dobieszu, ich 

rodziców, chrzestnych, dziadków oraz 

wszystkich zebranych. Jedna z 

dziewczynek pierwszo-komunijnych 

poprosiła rodziców o okolicznościowe 

błogosławieństwo, Gdy wszyscy (no 

prawie wszyscy) znaleźli się w kościele 

ksiądz proboszcz rozpoczął sprawowanie 

tej wyjątkowej dla wielu Mszy Świętej. 

Przedstawiciele rodziców poprosili  go  o 

udzielenie ich dzieciom Najświętszego 

Sakramentu. Dzieci, choć przejęte, 

przygotowały liturgię słowa i odśpiewały 

stosowny psalm. Po Ewangelii ksiądz 

proboszcz wygłosił homilię o 

roli najświętszego ze wszystkich 

chleba… który przeistoczony w ciało 

samego Jezusa Chrystusa jest 

największym darem dla każdego 

chrześcijanina. Pokazywał 

co każdy człowiek może osiągnąć z Jego 

pomocą, gdy  regularnie Go spożywa. Ale 

i czego nie osiągnie nikt, 

gdy  zaprzestanie korzystać z tego 

najważniejszego Daru Bożego, który Pan 

Jezus zostawił dla naszego zbawienia. 

Przytaczał przykład mistyczki Teresy 

Neumann, która wiele lat żywiła się tylko 

Komunią Świętą. Taka jest siła danego 

nam Daru Bożego, z którego dzieci 

niebawem po raz pierwszy skorzystają. 

Oby korzystały z Niego jak najczęściej 

przez całe swe życie – bo taka, i tylko 

taka, jest nasza droga do szczęścia 

wiecznego. Grupa dzieci aktywnie 

odmówiła modlitwę powszechna 

Kościoła, po czym (w asyście O. 

Kapucynów Andrzeja i Piotra) ksiądz 

proboszcz sprawował dalej Mszę Świętą. 

Zbliżał się jej kulminacyjny moment. 

Dzieci w wyjątkowym skupieniu 

podchodziły do ołtarza, klękały parami na 

udekorowanych odświętnie klęcznikach. 

Do każdego podchodził ksiądz proboszcz 

ze słowami „Ciało Chrystusa”, a gdy 

usłyszał z ust dziecka „Amen” wyjmował 

z kielicha ową śnieżnobiałą hostię i 

wkładał ja do ust dziecka. Ten moment, 

gdy dzieci po raz pierwszy w swym życiu 

przyjęły do serca swego… tyle miesięcy 

oczekiwanego Pana Jezusa budził bardzo 

silne emocje, wzruszenie i szczególna 

atmosferę w całej świątyni. Dopełniło się 

coś wielkiego! Widoku tych dziecięcych 

twarzyczek nie da się 

opisać…Przedstawiciele rodziców 

podziękowali księdzu proboszczowi za 

udzielony ich dzieciom Sakrament. 

Ksiądz udzielił wszystkim 

zgromadzonym Błogosławieństwa 

Bożego i ogłosił, że „Ofiara została 

spełniona”. Jeszcze tylko pamiątkowe 

zdjęcia; grupowe, z rodzicami, z 

księdzem, dziadkami, chrzestnymi i 

pewno inne.I do domu… ale już  nie 

same… już z Nim! Po raz pierwszy.                                                    

/Zbigniew Adamczyk/



                                    

Intencje Mszalne 25 V – 1 VI 
 

Niedziela 25 .05. 

8.30  (Czachówek)   
10.00 + Andrzeja i Henryka Amel, 

Władysława i Władysławy 

Szczepańskich, Stefana i Anny Amel 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

12.00 Rocznica I Komunii św.  

 

Poniedziałek, 26.05. 

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
18.00 + Wacława Augustyniaka w 1 rocz. 

śmierci    

 

Wtorek,  27.05.  

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE    
18.00 + Piotra Biczyka i jego ojca  

 

Środa, 28.05.  

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
18.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA 

ŚW. ZBIOROWA 

+ Franciszki Kamińskiej w 14 rocz. śm., 

Czesława i Antoniego Kamińskich  

 

Czwartek, 29.05.  
17.00 + Stanisława Fabisiak, Macieja 

Fabisiak, Marianny i Jana Fabisiak, 

Wiktorii i Jana Molak i zm. cr. Molaków  

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
18.00 + Edwarda, Agaty i Eugeniusza 

Fabisiak, Grażyny Łączyńskiej i Jana 

Witaka  

 

Piątek, 30.05. 

17.00 + Zofii Szturemskiej w 16 rocz. śm. 

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
18.00 + Krystyny Gawęda w 3 rocz. śm. 

Józefa Gawędy w 9 rocz. śmierci.  

Sobota, 31.05.  

15.00 CHRZEST: AGATA PIERZ  
15.30 + Ireny i Tadeusza Bartkowskich  

16.00 + Grzegorza Choińskiego w 3 rocz. 

śm. i zm. cr. Choińskich  

16.30 + cr. Mokrzanowskich i 

Kaczmarczyków  

17.00 + Jana Zaręby i Jana Antosiewicza  

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
18.00 + Władysława Masnego w 3 rocz. 

śmierci  

 

Niedziela 1.06. 

8.30  (Czachówek)   
10.00  + Danuty Należytej w 9 rocz. śm., 

o spokój i zbawienie jej duszy 

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  

12.00 + Aleksandry i Jana Pawlak i zm. 

cr. Pawlaków, Władysławy i Władysława 

Pietrzak i zm. cr. Pietrzaków  

 

                          intencje spisano 23.05.14 

 

 

 
Weekly tweet  - wpis tygodnia 

                         

Na nic znać na pamięć wszystkie 

przykazania, 

czy powtarzać bezmyślnie te sformułowania, 

ni purystą być drobiazgowym - gdy się ich 

nie stosuje 

i w zgodzie z nimi życia nie prostuje. 

„Jeżeli Mnie miłujecie, 

będziecie zachowywać moje przykazania” 

Zastanów się, już czas, koniec udawania 
 

                                                         

Kazimierz 

 

  

 
konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria 91 1240 6377 1111 0000 4754 8523 

   Redakcja: ks. Mariusz Białęcki                                                                    

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly


Ogłoszenia duszpasterskie 

 
1. Dziś o godz. 12.00 Rocznica I Komunii św.  

Po Mszach św. PZC zbiera ofiary na pomoc 

potrzebującym w naszej parafii. 

2. W ubiegłą niedzielę odbyła się uroczystość I 

Komunii św. grupy 48 dzieci naszej parafii. 

Bardzo dziękuję paniom Marii Fiejce i 

Krystynie Borowskiej, katechetkom oraz ks. 

Mariuszowi za całoroczny trud przygotowania 

dzieci. Dziękuję również rodzicom za ofiarę 

komunijną. Zebrana kwota, wraz z ofiarą 

młodzieży bierzmowanej pozwoli na 

wykonanie jednego witraża w nawie kościoła. 

Dziękuję panu Jarosławowi Jarosiewiczowi z 

Dobiesza  za skoszenie trawy wokół kościoła i 

plebanii. 

3. W tym tygodniu częściowo 

zmodernizowaliśmy system nagłośnienia w 

kościele i wokół niego. Tej modernizacji 

dokonała firma „Fenix” p. Mariusza 

Kułakowskiego z Chynowa.  

4. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa 

majowe odprawiane w Sobikowie codziennie o 

godz. 17.30. W kaplicy w Czachówku 

nabożeństwo o godz. 19.00. W środę 

poprzedzone ono będzie Mszą św. Od niedzieli 

1 czerwca zapraszamy w tych samych 

godzinach na nabożeństwo czerwcowe. 

5. W piątek 30 maja o godz. 18.30 spotkanie 

młodzież, która chciałaby w grupie parafialnej 

uczestniczyć w Spotkaniu Młodych w Lednicy 

oraz dla młodzieży, która chce włączyć się w 

przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży 

 6. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. 

Po Mszy św. o godz. 10. 00 Procesja 

Eucharystyczna a po Mszy św. o 12.00 

spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. Prosimy dziewczynki o 

udział w procesji w strojach komunijnych. 

Ofiary zbierane po Mszach św. przeznaczone 

będą na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w 

Warszawie. 

7. W niedzielę, 1 czerwca br., w Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego  będziemy 

obchodzili po raz siódmy Święto 

Dziękczynienia. W tym roku będzie ono 

połączone z ogólnopolskim dziękczynieniem za 

kanonizację papieża Jana Pawła II.  O godzinie 

12.00 na placu przed Świątynią Opatrzności 

Bożej zostanie odprawiona uroczysta Msza 

święta koncelebrowana z udziałem Episkopatu 

Polski. Będzie jej przewodniczył i homilię 

wygłosi Sekretarz Stanu Stolicy 

Apostolskiej J.E. Kardynał Pietro Parolin.  Po 

Mszy świętej, tj. ok. godz. 14.00 Centrum 

Opatrzności Bożej zaprasza na piknik rodzinny. 

8. W okresie wakacyjnym planujemy 
zorganizowanie w terminie od 1 do 10 lipca 
kolonii dla dzieci i młodzieży. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. 
Mariuszem. 
9. Krajowy Duszpasterz Ogrodników wraz z 
Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowatych 
zapraszają w niedzielę 8 czerwca na XXX 

Pielgrzymkę Polskich Ogrodników na Jasną 
Górę. Szczegóły pielgrzymki podane są na 
plakacie wywieszonym w gablocie przed 
kościołem. 
10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 
się: 
- Karol Sebastian Jeziorek, kawaler z parafii 
św. Bartłomieja, Raszyn-Rybie i Katarzyna 

Magdalena Duch, panna z Sierzchowa w parafii 
tutejszej. Zapowiedź druga.  
- Rafał Adam Markiewicz, kawaler z parafii 
NMP Wspomożenie Wiernych w Zalesiu 
Dolnym i Agata Jaworska, panna z Sierzchowa 
w parafii tutejszej. Zapowiedź pierwsza. 
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 
11.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 
W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Nasz mały tygodnik parafialny 
wyłożony jest na stoliczku pod chórem.

  


