
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 18 (354) rok IX  

                                 01.05.2022 r.       

                                      

                                                           Trzecia Niedziela Wielkanocna 

                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 5, 27b-32. 40b-41  (Cierpienie dla Imienia Jezusa) 

Psalm responsoryjny: Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a)  (Sławię Cię, Panie, 

bo mnie wybawiłeś) 

Drugie czytanie: Ap 5, 11-14  (Chwała Baranka) 

Ewangelia: J 21, 1-19  (Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom) 

ŚWIĘTY JÓZEF ROBOTNIK 

Dnia 1 maja Kościół katolicki obchodzi 
wspomnienie św. Józefa, robotnika. Do kalendarza 
liturgicznego weszło ono w 1955 roku. Św. Józef 
jest patronem licznych stowarzyszeń i 
zgromadzeń zakonnych noszących jego imię. Jest 
także patronem cieśli, stolarzy, rzemieślników, 
kołodziei, inżynierów, grabarzy, wychowawców, 

podróżujących, wypędzonych, bezdomnych, umierających i dobrej śmierci. 
1 maja 1955 roku papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa 
rzemieślnika, W tym dniu Kościół pragnie zwrócić uwagę na pracę w aspekcie 
wartości chrześcijańskich. Papież Jan Paweł II wielokrotnie przywoływał św. 
Józefa mówiąc o znaczeniu pracy w życiu człowieka. „W pewnym sensie można 
powiedzieć, że poprzez pracę człowiek staje się bardziej człowiekiem. Dlatego 
pracowitość jest cnotą”./ Oprac  K.D z - misyjne.pl/  

MAJ MIESIĄCEM MARYI 

Maj w Kościele jest miesiącem szczególnie 
poświęconym Matce Bożej. Przez cały miesiąc w 
naszej polskiej tradycji odprawiane są tzw. 
nabożeństwa majowe, które są najbardziej 
popularną formą czci Matki Bożej w tym czasie. 
Śpiewając Litanię Loretańską do Najświętszej 
Maryi Panny, wychwalamy Maryję oraz 
wzywamy Jej orędownictwa. W Polsce nabożeństwa majowe swoją tradycją 
sięgają połowy XIX wieku, najczęściej odprawiane są w kościołach, ale również 
znany jest zwyczaj gromadzenia się wiernych przy krzyżach i przydrożnych 
kapliczkach.                                                        /Oprac  K.D z - diecezjasandomierska.pl./ 
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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.IV/ 

To czwarta część wywiadu o wartości życia i pracy redaktorskiej 

Kazimierz Dusza /KD/ Co dla Księdza w życiu ma najważniejszą wartość? 

 

Ks. dr Mariusz Boguszewski /Ks. MB/ - Trudne pytanie, choć jako ksiądz i wierzący 

człowiek, myślę, że zbawienie wieczne. Jednak to wielkie słowa. Jestem już prawie 17 lat księdzem i dochodzę do 

wniosku, że jak już nie jesteśmy w stanie być dobrymi to przynajmniej wypada być przyzwoitym. Nie chciałbym 

uprawiać jakiegoś minimalizmu, ale otwarcie się na łaskę bożą wymaga nawrócenia, decyzji o pójściu na całość a 

to wymaga czasu i wielu modlitw. Trzeba prosić Boga o pomoc ale i umieć przyznać się do błędów, myślę, że 

brakuje w świecie autentyczności. Za dużo udajemy, gramy. Bóg chce żebyśmy byli święci ale ma świadomość 

ograniczoności. Bardzo lubię Jego cechę jaką jest czekanie! Pamiętam w moim domu rodzinnym czekanie na 

księdza po kolędzie, choć zawsze przychodził do nas na końcu bo był obiad, mój tata był sołtysem i radnym, to już 

od rana było święto. Czekaliśmy i w tym czekaniu już było tak jakby ten ksiądz już z nami był i się modlił.  

KD To już 6 lat po obronie z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej „Komunikacja medialna…” Jak prekursorski 

charakter pracy wypadł po zderzeniu z praktyką dziennikarską na przykładzie pracy w redakcji „Niedzieli 

Podlaskiej”. 

Ks. MB - Nie jestem typem naukowca. Próbuję raczej popularyzować naukę choć system uniwersytecki narzuca 

mi wiele wymagań które staram się wypełniać. Obszar moich zainteresowań to media oraz teologia. Chciałbym 

stworzyć projekt badawczy który odpowiedziałby na poznanie świadomości młodych ludzi w Polsce na temat ich 

wiedzy o współczesnych formach prześladowań religijnych na świecie. Wierzę, że jeżeli więcej ludzi będzie mieć 

świadomość skali tego zjawiska to będzie łatwiej przeciwdziałać prześladowaniom. Spotyka się tu i wiedza 

medialna, i teologiczna. Oczywiście profesjonalizacja komunikacji instytucji kościelnych jest ważną dziedziną i 

wierzę, że Kościół ma wiele do zaoferowania światu, może trochę jeszcze mu brakuje w nadążaniu za informacją 

ale myślę, że jest coraz lepiej.       / Ciąg dalszy za tydzień./ 

 

ŚW. ZYTA - SŁUŻĄCA, UWAŻANA JUŻ ZA ŻYCIA ZA ŚWIĘTĄ /cz. II – dokończenie/ 

Papież Pius XI w 1935 r. ogłosił św. Zytę patronką miasta Lukka i służby domowej. Zyta jest czczona także w 
Zgromadzeniu Sióstr Oblatek, które powstało w 1882 w Lukce dla opieki nad ubogimi dziewczętami. Patronuje 
również chrześcijańskim stowarzyszeniom służących (tzw. "Zytki") oraz ludziom wyśmiewanym z powodu ich 
pobożności, samotnym kobietom, kelnerom i kelnerkom. Jest też wzywana przy poszukiwaniu zgubionych 
kluczy. Za patronkę wybierały ją także liczne stowarzyszenia religijne i charytatywne. W ikonografii święta Zyta 
przedstawiana jest w wielu odsłonach: w ubraniu służącej z różańcem lub z torbą i kluczami, albo z trzema 
bochenkami chleba oraz z kluczami i książką i z koszem owoców. Najczęściej jednak przedstawiana jest z 
dzbanem, w którym woda przemieniła się w wino. Bywa ukazywana w fartuchu pełnym kwiatów, w które zamienił 
się chleb niesiony ubogim.                                                         /Oprac. A.Bulder/ 

 

Słowa wydają się niewystarczające, aby wyrazić smutek, jaki 

czujemy z powodu śmierci…….                                                                                                     
Wyrazy współczucia Pani Annie Bulder z powodu śmierci Męża 

Macieja i Pani Bożennie Gostkowskiej z powodu zgonu Syna 

Adriana składają:  
                                                                                               Duszpasterze i Redakcja WP.                     
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                                  Ogłoszenia duszpasterskie

1. W niedzielę 1 maja wspomnienie św. Józefa 

Rzemieślnika. To uroczystość odpustowa w kaplicy 

pw. św. Józefa Robotnika w Czachówku.  Msza św. 

odpustowa z procesją o godz. 8.30.                                                                                                                                               

2. Dziś 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. Intencja różańcowa 

na miesiąc maj: O wzrost wiary dzieci i młodzieży 

przystępujących w maju do sakramentów. Taca 

inwestycyjna przeznaczona będzie na pokrycie kosztów 

demontażu ołtarza św. Rodziny..                                                                                                                                            

3. W dniach 1 maja – 7 maja br. będziemy przeżywali 

XIV Tydzień Biblijny pod hasłem: "Posłani z darem 

pokoju Jezusa Zmartwychwstałego". Tydzień Biblijny 

otworzy dziś szóste Narodowe czytanie Pisma Św..                                                                                         

4. Rozpoczynamy miesiąc maj. Zapraszamy na 

tradycyjne nabożeństwa majowe odprawiane w dni 

powszednie w Sobikowie codziennie o godz. 17.30. W 

piątek nabożeństwo wyjątkowo po Mszy św. o godz. 

18.00. W niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. W 

kaplicy w Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00. W 

piątek poprzedza je Msza św.                                                                     

5.  We wtorek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski. Porządek Mszy św. jak w niedzielę. 

Nabożeństwo Majowe odprawimy po Mszy św. o 

godz. 10.00. Dodatkowo o godz. 15.00 odprawiona 

będzie Msza św. w Buczynowie przy figurze MB 

Królowej Polski z nabożeństwem majowym.                                                                                                                                                                                                               

6. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o 

godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem. W Czachówku 

spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z nabożeństwem 

majowym. Zachęcamy do udziału w tych 

nabożeństwach. Od godz. 9.30 pójdziemy z Komunią 

św. do chorych. W I Sobotę miesiąca o godz. 7.10 

zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o Niep. 

Sercu Maryi. Zachęcamy do udziału w tych 

nabożeństwach.                                                                                                                                                                      

7. W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne w 

grupach dla kandydatów do bierzmowania z roku I, 

Grupa formacyjna - p. Agnieszka Salamon w czwartek 

5 maja godz. 18.00 - p. Maria Fiejka, w piątek 6 maja o 

godz.  17:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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. Bardzo prosimy o pomoc przy organizacji procesji 

podczas Odpustu parafialnego strażaków OSP z terenu 

naszej parafii. Do feretronów prosimy: I - 

Cendrowianki, II – Koła Żywego Różańca z Cedrowic 

i Nowych Grobic, III – Młodzież bierzmowana.                                

10.  Trwa bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu 

Bierzmowania. Młodzież zapraszamy:                                                                                                                                                

- 4 maja o godz. 18.30 - odprawa liturgiczna                                      

- 6 maja o godz. 16.00 - nab. pokutne i spowiedź                             

- 7 maja o godz. 10.00 - odprawa liturgiczna                                                                                    

- 9 maja godz. 18.00 - Sakrament Bierzmowania 

udzielany przez JE Ks. Bpa Rafała Markowskiego                                                                   

11.  W 4. Niedzielę Wielkanocną (Dobrego Pasterza), 

tj. 8 maja br. rozpoczyna się Tydzień Modlitw o 

Powołania do Kapłaństwa i do Życia Konsekrowanego 

(8 – 14 maja). Zbiórka na tacę zbierana w 4. Niedzielę 

Wielkanocną jest przeznaczona na potrzeby Wyższego 

Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana 

Chrzciciela w Warszawie.                                                                                                                                           

12. W przyszłą niedzielę o godz. 13.15 spotkanie dla 

dzieci i ich rodziców ze szkoły podstawowej w 

Czaplinku i Czachówku w ramach przygotowania do I 

Komunii św. Dzieci otrzymują medaliki. O godz. 

18.00 nie będzie Mszy Świętej i spotkania dla 

Kandydatów do Bierzmowania.                                                                                                                            

13. W sobotę 14 maja obchodzić będziemy I Komunię 

św. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku i 

Czachówku. Dzieci ze szkoły w Czaplinku przyjmą 

Komunię św. podczas Mszy św. o godz. 11.00, dzieci 

ze szkoły w Czachówku o godz. 13.00. W poniedziałek 

i środę, o godz. 18:40 odbędą się próby dla dzieci z 

Czaplinka zaś we wtorek i czwartek odbędą się próby 

dla dzieci z Czachówka. Obecność obowiązkowa. 

Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych odbędzie 

się w piątek 14 maja od godz. 16:30 (grupa z godz. 

11.00) i 17.00 (grupa z godz. 13.00).  W piątek 

prosimy rodziców o pomoc w posprzątaniu kościoła i 

uporządkowaniu terenu wokół niego oraz plebanii. 

Szczególnie prosimy o skoszenie trawy.                                                                                                                                  

14.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Kamil Kilijańczyk, kawaler z Boglewic i Natalia 

Urbańska, panna z Czaplinka w par. tutejszej – 

zapowiedź pierwsza.                                                                                        

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                   

15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Jest również majowy numer miesięcznika 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny.  



Intencje Mszalne 01 V 2022 – 08 V 2022 
 

 

 

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                           

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                                                                                                                    

Poniedziałek 02.05 im. Anatol, Zygmunt, Witomir 

18.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 2)                                          

Wtorek, 03.05 .im. Maria, Aleksander 

8.30 (Czachówek) + Marianny i Szczepana Winiarków 

10.00 + Władysława Lewandowskiego, Cecylii, 

Stanisława, Elżbiety i Joanny Lewandowskich                                                                                             

12.00  + Zenona w 7 rocz. śm., Stanisławy i Henryka 

Miecznikowskich i zm. z rodz. Rosłonów i 

Miecznikowskich                                                                                

13.15 + Andrzeja Woźniaka (greg. 3)                                          

15.00 Msza św. w Buczynowie                                                                                                            

Środa, 04.05. im. Monika, Michał, Florian   

17.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 4)                                                                                                     

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

Czwartek 05.05.im. Irena, Waldemar, Gotard 

17.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 5)        

18.00 + Stanisława Osiaka – int. od KŻR z Sierzchowa 

Piątek, 06.05 im. Judyta, Jakub, Filip, Jan 

17.00 + Jana Pruszewskiego w 1 rocz. śm., Janiny 

Pruszewskiej – int od brata                                                                                            

17.30 + Stanisława Pilackiego (im.) 

18.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 6)    

19.00 (Czachówek)  Int. wolna                                   

Sobota, 07.05. im. Ludmiła, Róża, Gizela, Benedykt,  

7.30 + Andrzeja Woźniaka (greg. 7)                                                                                                     

17.00 + Zygmunta Lendziona w 2 rocz. śm. (im.)                                                                                             

18.00  + Heleny i Antoniego Chajęckich 

Niedziela, 08..05.im.Iza, Stanisława, Stanisław, Wiktor 

8.30 (Czachówek)  + Antoniny Książek                                          

8.30 (Czachówek)  + Krzysztofa Karalucha                                             

10.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 8)        

10.00 + Władysława Masnego w 11 rocz. śm.                               

10.00 + Marianny, Franciszka, Piotra i Mariana Sobczak, 

Władysława Tokaja                                                                                                 

 

Tweet od Papieża 

„Prośmy o łaskę, abyśmy poczuli, 

że potrzebujemy miłosierdzia: 

tylko w ten sposób może się w nas 

dokonać Boże zbawienie..”             / 
  

12.00 + Tadeusza Gawędy w 22 rocz. śm., Stanisława i Władysławy 

Gawędów, Kazimierza i Stanisławy Pielaszek, Jerzego Kur 

12.00 + Stanisława Szymańskiego 

CHRZEST: Andrzej Jadłowski                                                                                           

13.15 + Michaliny i Stanisława Marszał, Henryki, Zofii i Antoniego 

Matysiak, Andrzeja Otulaka                                                              

13.15 + Stanisławy Karbowiak (im.) i Mariana Karbowiaka 

                                                           Intencje spisano: 29.04.2022 r.    

 

Refleksja na Trzecią Niedzielę 

Wielkanocną 
Apostołowie wrócili na swój brzeg morski 
i do swoich łodzi. Jezus jednak przyszedł 

tam za nimi po swoim zmartwychwstaniu. Przyszedł i 
wszystko w nich odnowił. Zmartwychwstała w nich 
nadzieja i miłość. Ale nie był to powrót do przeszłości. 
Teraz już Piotr nie mówi Jezusowi: "Odejdź ode mnie, 
bo jestem człowiek grzeszny". Przeciwnie! Szybko do 
Niego popłynął, a potem powiedział: "Panie, Ty 
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham". Jezus 
zawsze idzie za nami, szuka nas i dba o nas jak o 
dzieci. Dzięki temu nawet największe odejście od 

Niego nie stawia nas nigdy w punkcie wyjścia. /Deon 

ks. Mieczysław Łusiak SJ// 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Po cudownym połowie ryb w Tyberjadzkim 
jeziorze 

Uczniowie słuchali Jezusa w pokorze, 
a gdy Jezus powiedział «Pójdź za Mną!» do 

Szymona 
Ten bez wahania poszedł, i mina zadowolona, 
i słowa świadczyły, że jest w Panu zakochany 
A czy ty jesteś też jak Piotr, Panu tak oddany? 

                                                Kazimierz 
 

W następnych WP o św. Stanisławie i ostatnia 

cz. wywiadu z ks. dr. M. Boguszewskim  

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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