
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 17 (353) rok IX  

                                 24.04.2022 r.       

                                   Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego 

                                                                        Lituria Słowa  

Pierwsze czytanie: Dz 5, 12-16  (Wiara, która uzdrawia) 

Psalm responsoryjny: Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a (R.: por. 1c)  (Dziękujcie 

Panu, bo jest miłosierny) 

Drugie czytanie: Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19  (Byłem umarły, oto jestem żyjący na 

wieki) 

Ewangelia: J 20, 19-31  (Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli) 

MIŁOSIERDZIE BOŻE 

W niedzielę Miłosierdzia Bożego 

przypomnijmy sobie co powiedział Ojciec 

Święty Jan Paweł II w czasie VIII 

pielgrzymki do Polski w dniach 16 - 19 

sierpnia 2002 r. 

 „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. 

Trzeba przekazywać światu ogień 

miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat 

znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To 

zadanie powierzam wam drodzy bracia i 

siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce 

oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy przybywać 

będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” 

I polecił modlić się Aktem Zawierzenia Świata Bożemu 

Miłosierdziu. 

Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim 

Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ja na nas w Duchu Świętym, 

Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego 

człowieka, pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, 

przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom 

ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie 

trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze 

przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego 

Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!         Amen. 
/Wybrał K.D./ 
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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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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WYWIAD Z KS. DR. MARIUSZEM BOGUSZEWSKIM 

/cz.III/ 

To trzecia część wywiadu o działalności w Papieskim Stowarzyszeniu Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie, tak bliska idei Miłosierdzia Bożego. 

KD - Jest Ksiądz dyrektorem biura Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie. Co wynika z tych obowiązków? 

Ks. MB - To głównie praca w biurze i zajmowanie się organizacją 

pracy administracyjnej, korespondencja ale i organizacja 

zajęć dla wszystkich pracowników naszego biura. Przed pandemią były to liczne 

wyjazdy poza Polskę, teraz jest trochę spokojniej ale zawsze chodzi o to żeby 

pomóc jak największej liczbie osób potrzebujących pomocy. Chodzi o to żeby 

dobrze zdiagnozować potrzeby i możliwości pomocowe. Zależy mi bardzo aby 

coraz bardziej doskonalić naszą pomoc, żeby nawet na gruncie naukowym 

określić kierunki pomocowe i właściwie zdefiniować kto jest najbardziej 

potrzebującym i jak mu pomóc aby go nie obrazić ale i zadziałać skutecznie aby 

to miało też wymiar edukacyjny. Myślę, że wiele złych decyzji pomocowych 

negatywnie wpłynęło na biedny kontynent afrykański, który po prostu 

przyzwyczaił się do tego, że ktoś im będzie ciągle pomagał. Trzeba dać wędkę. 

Kolejna sprawa, to widząc człowieka potrzebującego nie można nie zauważyć, 

że on ma nam więcej do dania niż my jemu. On nam pomaga zrozumieć samych 

siebie, widzimy, że to co mu dajemy sami wcześniej otrzymaliśmy.            /cdn./       

ŚW. ZYTA - SŁUŻĄCA, UWAŻANA JUŻ ZA ŻYCIA ZA ŚWIĘTĄ /cz. I / 

W tym tygodniu, 27 kwietnia Kościół katolicki obchodził będzie wspomnienie liturgiczne św. Zyty. 
Poznajmy bliżej drogę do świętości i bogactwo darów płynących z głębokiej wiary tej nietypowej Świętej. 

Zyta przez 42 lata wykonywała prace służącej. Jej starsza siostra została 
zakonnicą, a brat pustelnikiem. Rodzeństwo pochodziło z biednej rodziny ze 
wsi Monsagrati w Toskanii. Bieda rodziny spowodowała, że w wieku 12 lat 
Zyta została służącą w domu tkaczy Fatinelli. Przez długi czas była tam źle 
traktowana, wyśmiewana z powodu swojej pobożności, jednak jej cierpliwość 
i dobroć zjednały w końcu bogatych pracodawców oraz innych służących. Z 
czasem powierzono jej zarządzanie całym gospodarstwem. Każdego dnia, 
wcześnie rano, udawała się na Mszę świętą do pobliskiego kościoła. 
Pomagała ubogim i potrzebującym. Często pościła o chlebie i wodzie. 
Wszystkie swoje posługi wykonywała z niezwykłą dokładnością i radością. 
Całe swoje życie przepracowała tylko u jednej rodziny. Zmarła 27 kwietnia 
1272 roku i została pochowana w kościele św. Frediana, do którego tak 

często chodziła. W roku 1652, w czasie przeprowadzania jej procesu kanonizacyjnego, znaleziono w 
tym kościele jej ciało w nienaruszonym stanie. Do obecnej chwili znajdują się tam jej relikwie. Zarówno 
za życia, jak i po śmierci przypisywano jej liczne cuda.                   Dokończenie w następnym numerze WP.               
/Oprac. Anna Bulder/ 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś z okazji Święta Miłosierdzia Bożego 

odprawimy dodatkową Mszę św. o godz. 

15.00. Rozpoczniemy ją Koronką do 

Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy. Dla 

młodzieży przygotowującej się do 

Bierzmowania obecność obowiązkowa.                                                                        

2. O godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas 

IV w ramach przygotowania do Rocznicy I 

Komunii Św.                                                                                                                                                        

3.  Po wszystkich Mszach św. nasz 

Parafialny Zespół Caritas zbiera ofiary do 

puszek na rzecz swoich podopiecznych, w 

tym jednej rodziny syryjskiej w ramach 

programu Caritas Polska „Rodzina 

Rodzinie”.                                                                                                                             

4. W piątek, 29 kwietnia obchodzimy Dzień 

Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie 

II wojny światowej. Prosimy o uwzględnienie w 

modlitwach wiernych tej intencji.                                                         

5. W niedzielę 1 maja wspomnienie św. Józefa 

Rzemieślnika. To uroczystość odpustowa w 

kaplicy pw. św. Józefa Robotnika w Czachówku.                                                                 

6. W niedzielę 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. W piątek poprzedza 

je Msza św.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po 

Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo 

Eucharystyczne z procesją a po Mszy św. o 

12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie na pokrycie kosztów 

demontażu ołtarza św. Rodziny.                                                                                                                          

8. W tym roku, zgodnie z kalendarzem 

liturgicznym odpust parafialny świętego 

Stanisława Biskupa Męczennika obchodzić 

będziemy w poniedziałek 9 maja. Msze św. w 

kościele o godz. 10.00 i 18.00. Głównej Mszy 

św. o godz. 18.00 przewodniczyć będzie JE Ks. 

Bp Rafał Markowski. Będzie ona połączona z 

udzieleniem Sakramentu Bierzmowania naszej 

młodzieży.                                                                                                                                         

9.  Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie 

do Sakramentu Bierzmowania. Młodzież 

zapraszamy: 

- 25 kwietnia godz. 18.30 – spotkanie 

organizacyjne, obecność obowiązkowa 

- 29 kwietnia godz. 18.00 - egzamin dla 

bierzmowanych 

- 4 maja o godz. 18.30 - odprawa liturgiczna  

- 7 maja o godz. 10.00 - odprawa liturgiczna, 

nabożeństwo pokutne i spowiedź                                                                           

- 9 maja godz. 18.00 - Sakrament Bierzmowania 

udzielany przez JE Ks. Bpa Rafała 

Markowskiego                                                              

10. W kościele parafialnym w Górze Kalwarii o 

godz. 19.00 trwają Rekolekcje Ewangelizacyjne 

Odnowy. Organizatorzy zapraszają do 

dołączenia do wspólnoty Odnowy w Duchu św.  

11. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

tygodniki „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. 

Jest również kwietniowy numer 

miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 
 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, 

napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz 

cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale 

bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z 

pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się 

mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na 

chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest 

największe cierpienie? I odpowiedziały mi 

jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to 

jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą 

odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają 

Maryję „Gwiazdą Morza". Ona im przynosi ochłodę. 

Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł 

Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi 

tego więzienia cierpiącego. - [Usłyszałam głos 

wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie Moje nie 

chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili 

ściślej obcuję z duszami cierpiącymi.  /Dz. 20/ 



Intencje Mszalne 24 IV 2022 – 01 V 2022 
 

 

 

Niedziela, 24..04.im. Debora, Erwina, Aleksander, 

Grzegorz, Erwin, Euzebiusz 

8.30 (Czachówek)  int. wolna                                                                         

10.00 + Joanny Winiarek w 10 rocz. śm.                                                          

10.00 + Heleny, Ryszarda i Stanisława Piasek                                   

12.00 + Marianny Piecha w 10 rocz. sm., Czesława i 

Jarosława Piechów i zm. z rodz. Piechów i Karaluchów 

12.00 + Romana, Jadwigi i Stanisława Krawczyk, Jana i 

Stanisławy Soczewka 

13:15 + Wojciecha Nowaka (im.), Teresy i Józefa 

Nowaków 

13:15  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jakuba 

Olizarowicza z okazji 18 urodzin                                                                                             

15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego                                                                      

+ Zofii i Czesława Królak (ur 

Poniedziałek 25.04 im. Marek, Jarosław,  

17.30 + Anny Alicji Wieczorkiewicz w 30 dni po śmierci 

18.00 + Wandy Piątkowskiej w 30 dni po śmierci                     

Środa, 27.04. im. Zyta, Felicja Teofil, Andrzej 

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

- w int. Dusz Czyśćcowych 

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

Piątek, 29.04 im. Rita, Katarzyna, Piotr, Robert 

 17.00 + Krystyny Skowrońskiej w 30 dni po śmierci                                                                                               

17.30 + Józefa Chajęckiego w 30 rocz. śm., i Marianny 

Chajęckiej 

18.00 + Jerzego i Zofii Lewandowskich i zm. z rodz. 

Lewandowskich i Widomskich                                                             

Sobota, 30.04. im. Zofia, Katarzyna, Marian, Arnold 

16.30 + Henryka Rewerskiego w 18 rocz. śm.                                                                                           

17.00 + Jana Kłodzińskiego w 7 rocz. śm., Anny, 

Wacława i Henryki Kłodzińskich, dziadków Kłodzińskich, 

Barbary i Jerzego Jarosz                                                                                          

17.30 + Bolesława Karaszkiewicza w 1 rocz. śm.,Hanny 

Karaszkiewicz i zm. z rodz. Karaszkiewiczów, Ewy 

Urbańskiej                                                                                         

18.00  + Stanisława Manturzyka w 19 rocz. śm., Ireny 

Manturzyk, Hanny i Stanisława Jeleń, Józefa 

Sadowskiego i zm. z rodz. Manturzyków i Kasprzaków 

Niedziela, 01..05.im. .Maja, Józef, Jeremi, Jeremiasz,  

8.30 (Czachówek) O bł. Boże z dziękczynieniem za 

otrzymane łaski w roku 2021)                                                                                    

8.30 (Czachówek)  + Agnieszki Urbanowicz w 1 rocz. 

śm.                                                                                                

10.00 + Zygmunta (im.) i Stanisława Głowackich, 

Stanisławy i Janiny Jaroszów i zm. z rodz. Głowackich i 

Jaroszów                                                                                          

10.00 + Zbigniewa Wlazeł w 22 rocz. śm., Zofii Wlazeł 

(im.)                                                                                                

12.00  + Jana (w 32 rocz. śm.) i Eugenii Baranów                                                                                           

 

Tweet od Papieża 

„Pokój jest możliwy, pokój jest 

konieczny, pokój jest podstawowym 

obowiązkiem wszystkich!.”  

 
  

12.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 1)                                                            

CHRZEST: Marcelina Kamińska                                                                                         

13.15 + Stefana Odolińskiego w 43 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Odolińskich i Kmieciaków                                                                         

13.15 + Marianny, Józefa Franciszka Łuczaków, dziadków 

Łuczaków i Gazdów                           Intencje spisano: 22.04.2022 r.    

Refleksja na Drugą Niedzielę 

Wielkanocną - Miłosierdzia Bożego 
Dotknięcie ciała i ran Jezusa jest znakiem 
osobistej relacji. Wyraża się w nim bliskość, 

więź, zaufanie. W Tomaszu topnieje przesadnie 
krytyczna postawa. Nie polega już na sobie, ale oddaje 
się całkowicie Jezusowi, swojemu Panu i Bogu. Jego 
wiara "przechodzi" z rozumu do serca, z etapu 
racjonalności w etap zaufania. Wiarę Tomasza Jezus 
przeciwstawia tym, którzy nie widzieli, a uwierzyli i 
nazywa ich błogosławionymi. To błogosławieństwo 
dotyczy każdego z nas. W naszym życiu są takie 
momenty, w których nie widzimy, nie czujemy, nie 
doświadczamy, a jednak wierzymy, że jesteśmy w ręku 
Boga /Ks. Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jezus mówił do Tomasza głosem 

przekonywującym 
«….nie bądź niedowiarkiem, lecz 

wierzącym». 

I dodał gdy te słowa apostoła zmieniły 
«Błogosławieni, którzy nie widzieli,  

a uwierzyli». 

I to samo dotyczy wszystkich niewierzących, 

nie wiadomo na co jeszcze czekających. 

                                                     Kazimierz 
 

W następnych WP: św. Józef Robotnik, św.  

Zyta cz. II, wywiad z ks. Boguszewskim cz. IV 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 

  

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 

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

