
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 19 (355) rok IX  

                                 08.05.2022 r.       

                                      

                                                         Czwarta Niedziela Wielkanocna 
                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 13, 14. 43-52  (Apostołowie zwracają się do pogan) 

Psalm responsoryjny: Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c)  (My ludem Pana i Jego 

owcami) 

Drugie czytanie: Ap 7, 9. 14b-17  (Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł 

wód życia) 

Ewangelia : J 10, 27-30  (Jezus daje swoim owcom życie wieczne) 

ŚW. STANISŁAW BM ZE SZCZEPANOWA 

Co roku w niedzielę po 8 maja, kiedy przypada liturgiczne wspomnienie 

świętego biskupa Stanisława, z katedry na Wawelu wyrusza procesja na 

Skałkę do bazyliki świętego Michała Archanioła, gdzie biskup krakowski 

poniósł śmierć męczeńską. Uroczysta procesja, nie odbywa się tylko dla 

upamiętnienia śmierci świętego. Przypomina ona o pochodach 8 maja, 

które w 1253 roku wyruszyły ze wszystkich krakowskich kościołów, aby 

powitać delegację posłów niosących z Rzymu bullę kanonizacyjną 

potwierdzającą wyniesienie na ołtarze biskupa Stanisława. W polskim 

Kościele właśnie tego dnia świętujemy wspomnienie biskupa, patrona 

Polski.  

Ale wróćmy do początków. Stanisław urodził się w 1030 roku w 

Szczepanowie, niewielkiej wsi położonej w Małopolsce. Tam swoją 

pobożnością, dobrotliwością i prostotą ducha bardzo szybko zyskał sobie 

wiernych, którzy chętnie przychodzili do niego po porady i prośby o 

wstawiennictwo u króla Bolesława Śmiałego. Polski władca, który był 

człowiekiem bardzo porywczym niezwykle cenił sobie młodego kanonika, 

aż do tego stopnia, że po śmierci biskupa Lamberta wskazał Stanisława 

jako jego następcę. W 1072 roku Stanisław przyjął sakrę biskupią. Nowy 

biskup krakowski przyczynił się do przywrócenia w 1075 roku metropolii 

w Gnieźnie, czym zasłużył się nie tylko dla Kościoła, ale również dla 

całego kraju. Jednak stosunki między królem Bolesławem Śmiałym a 

biskupem Stanisławem zaczęły się diametralnie zmieniać, gdyż duchowny 

otwarcie krytykował postępowanie władcy i oskarżał go o moralny upadek 

narodu. Postawa duchownego bardzo złościła króla, który wydał na niego 

wyrok śmierci. 11.04.1079 roku król Bolesław Śmiały wtargnął do 

kościoła na Skałce i zamordował biskupa Stanisława, podczas 

sprawowania Mszy świętej, uderzając go w głowę, a później nakazał 

poćwiartować jego ciało. Papież Jan Paweł II nazwał biskupa Stanisława 

patronem ładu moralnego.                                /Stacja 7.pl 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
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


WYWIAD Z KS. DR. MARIUSZEM BOGUSZEWSKIM /cz.V/ 

To piąta, ostatnia część wywiadu – Wróćmy jeszcze do rekolekcji. 

Kazimierz Dusza /KD/ - Czy lubi Ksiądz głosić rekolekcje i ile zabiera czasu 

przygotowanie się do nich.. 

Ks. dr Mariusz Boguszewski /Ks. MB/ Lubię dawać ludziom nadzieję. Rekolekcje są 

takim momentem. Mam świadomość odpowiedzialności za to wydarzenie ale myślę, że ostatecznie 

Duch święty jest ostatnim Sprawcą przemiany. Jest taka śmieszna historia z jednego kazania księdza 

któremu nie szło jakoś mówienie i powiedział, że skończył jedną część kazania i teraz rozpoczyna 

drugą. Po kazaniu przyszedł jeden z wiernych i powiedział, że dla niego te słowa były przełomowe. 

Pomyślał, że już musi skończyć z dawnym, grzesznym życiem, a zacząć nowe, inne, święte.  

Przygotowania trwają zwykle kilka dni ale są wynikiem całego bagażu doświadczeń i przemyśleń.  

 

/KD/ Czy tematy rekolekcyjne wybiera ksiądz sam czy są przydzielane przez przełożonych? 

Ks. MB -  Byłoby to zbyt łatwe, żeby ktoś poddawał tematy i treść. Uważam, że kazania, homilie, a 

rekolekcje szczególnie nie mogą być w całości narzucane. To możliwość i zdolność wyrażania swoich 

doświadczeń. Oprócz tego aspektu zewnętrznego potrzebny jest ten wewnętrzny, duchowy. Każde 

wystąpienie nie może być tylko powtarzaniem czyichś myśli. Ma to być opowiedzenie osobistego 

doświadczenia. Każdy ma swoją wrażliwość publiczne – kazanie, przewodniczenie liturgii, 

sprawowanie sakramentów musi być omodlone.  

KD - Czy prowadził Ksiądz rekolekcje dla Polonii i w jakich krajach? 

Ks. MB -  Prowadziłem rekolekcje we Francji oraz we Włoszech a za tydzień jadę do Anglii do 

Cambrige, tam proboszczem jest ksiądz pochodzący z naszej diecezji i na jego zaproszenie mam 

wygłosić trzydniowe rekolekcje. We Włoszech założyłem podczas mojego pobytu na studiach, polskie 

duszpasterstwo w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach i to dzieło do tej pory istnieje, 

jeżdżą tam z posługą inni księża, a ludzie są bardzo zadowoleni i to jest też moją radością.     

KD - Jakie są Księdza zainteresowania poza strukturami Kościoła? 

Ks. MB -  Interesuję się współczesnym życiem różnych grup etnicznych i religijnych, szczególnie w 

Afryce, muzyką Jacka Kaczmarskiego oraz Anny German oraz kulturą Włoch.  

KD –  I już na koniec. Jak Ksiądz zachęca do sakramentu pokuty? 

Ks. MB -  Inaczej niż przez spowiedź w zasadzie nie można „pozbyć się” grzechów. Ale to tylko jeden 

aspekt. Ważniejszy jest ten, że Bóg mi daje łaskę, siłę do dobra. I ten aspekt ludzki po prostu czasami 

trzeba z siebie wyrzucić to co przeszkadza, co nie pozwala spokojnie spać. Cieszy mnie jako 

spowiednikowi każdy uśmiech penitenta, jego ulga na twarzy. Czy może być coś piękniejszego w 

kapłaństwie niż właśnie szafowanie tak wielkimi darami?  

KD –  Dziękuję w imieniu własnym i naszych parafian za udzielenie tak obszernego wywiadu . Szczęść 

Boże i do zobaczenia. 



                   Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o 

Powołania do Kapłaństwa i do Życia 

Konsekrowanego (8 – 14 maja). Zbiórka na tacę 

przeznaczona jest na potrzeby Wyższego 

Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. 

Jana Chrzciciela w Warszawie. 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.                                                                         

2. 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.                                                                                                                                         

3. 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.                                                                                                                                                         

4. W miesiącu maju 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. 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 o 

godz. 16.30 i środę o godz. 18:40 odbędą się 

próby dla dzieci z Czaplinka zaś we wtorek i 

czwartek o godz. 18.40 odbędą się próby dla 

dzieci z Czachówka. Egzamin dla dzieci z 

Czachówka we wtorek od godz. 18.00 zaś dla 

dzieci z Czaplinka w środę od godz. 18.00. 

Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych 

odbędzie się w piątek 13 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.                                                                                                                                  

6. W przyszłą niedzielę o godz. 13.15 spotkanie 

dla dzieci i ich rodziców ze szkoły podstawowej 

w Dobieszu i Cendrowicach w ramach 

przygotowania do I Komunii św. Dzieci 

otrzymują medaliki.                                                                                                                       

7.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Kamil Kilijańczyk, kawaler z Boglewic i 

Natalia Urbańska, panna z Czaplinka w par. 

tutejszej – zapowiedź druga.                                                                                                               

– Michał Włodarski, kawaler z par. Chynów i 

Justyna Grażyna Anuszewska, panna z Grobic w 

par. tutejszej – zapowiedź pierwsza.                                                                                                              

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                  

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Do „Gościa 

Niedzielnego” dołączona jest płyta CD z 

kolejnymi księgami Pisma Świętego. Jest 

również majowy numer miesięcznika 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny.  

      

Do użytku Wewnętrznego                             

Redakcja: Kazimierz Dusza                                                                                                                                                                                                                                   

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Bierz ze skarbca Mojego 

Kościoła wszystkie odpusty i 

ofiaruj za nie... O, gdybyś znała 

ich mękę, ustawicznie byś 

ofiarowała za nie jałmużnę 

ducha i spłacała ich długi Mojej 

sprawiedliwości.              /Dz. 1226/ 



Intencje Mszalne 08 V 2022 – 15 V 2022 
 

 

 

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                                                                                                

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 

Poniedziałek 09.05 im. Karolina, Grzegorz, Bożydar 

17.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 9)        

18.00 W int. młodzieży bierzmowanej                                               

Wtorek, 10.05 .im. Antonina, Beatrycze, Izydor,   

17.00 + Wacława Lenarta w 34 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Lenartów, Maroli i Zbigniewa Walczaków 

18.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 10)                                                                                                          

Środa, 11.05. im. Mira, Miranda,  Ignacy, Franciszek 

17.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 11)                                                                                                   

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

+ Stanisława (im.), Krystyny, Feliksa i Felicji Rosłonów 

Czwartek 12.05.im. Pankracy, Dominik,  

17.00 + Marzeny Kowalskiej 

18.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 12)        

Piątek, 13.05 im. Maria, Roberta, Serwacy, Robert 

17.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 13)        

18.00 + Marianny (w 20 rocz. śm.) i Władysława Widłak, 

Zofii i Feliksa Szyper 

19.00 (Czachówek) Int. wolna                                                                                                     

Sobota, 14.05. im. Bonifacy, Maciej,  

11.00  W int. dzieci I Komunijnych ze szkoły w Czaplinku                                                                                            

13.00 W int. dzieci I Komunijnych ze szkoły w 

Czachówku                                                                                                

15.00 W int. druhów OSP                                                                                                

16.30 + Andrzeja Woźniaka (greg. 14)                                                                                                                

17.00 + Zofii Królak (im.)                                                                  

18.00  + Andrzeja Kępińskiego 

Niedziela, 15..05.im. .Zofia, Nadzieja, Izydor 

8.30 (Czachówek)  + Andrzeja Woźniaka (greg. 15)                

8.30 (Czachówek)  + Dominika Suleja                                                           

10.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 14 rocz. śm., 

Jadwigi i Edwarda Krzyczkowskich, Haliny, Edwarda i 

Jerzego Jankowskich                                                                            

 

Tweet od Papieża 

„Módlmy się Wspólnie, aby młodzi 

ludzie, powołani do pełni życia, odkryli 

w Maryi styl słuchania, głębię 

rozeznania, odwagę wiary i oddanie służbie.                                  

 
  

10.00 + Heleny Anuszewskiej (w 22 rocz. śm.), Bronisława 

Anuszewskiego, Stanisława i Karola Buczek, Jana Jędrzejczyka                                                                           

12.00 + Zofii (w 2 rocz. śm.) i Jana, Krzysztofa i Andrzeja 

Sieńkowskich                                                                                             

12.00 + Marianny i Michała, Antoniego i Eugeniusza Owczarków, 

dziadków Owczarków i Borowskich                                                                    

CHRZEST: Franciszek Mazurek                                           

13.15 + Zofii, Tadeusza, Stanisławy, Henryka i Jerzego 

Wiśniewskich 

13.15 + Zofii,  Andrzeja i Stanisława Kur, Wincentego Barana 

                                                           Intencje spisano: 06.05.2022 r.    

 

Refleksja na Czwartą Niedzielę 

Wielkanocną 

Między nami a Jezusem, Dobrym 
Pasterzem istnieje osobowa, intymna relacja. Dla 
Jezusa nikt nie jest częścią tłumu, jednym z wielu, 

pionkiem na szachownicy, którego można bez trudu 
zastąpić innym. Każdy jest jedyny, wyjątkowy, 

niepowtarzalny. Nie istnieje człowiek przeciętny, 
typowy, standardowy. Mówimy, że nie ma ludzi 

niezastąpionych. To stwierdzenie jest nie do końca 
prawdziwe. Każdy w pewnym sensie jest 

niezastąpiony. Z punktu mojej osobowości, mojej 
tożsamości, mojego „ja”, mojej życiowej misji, jestem 
niezastąpiony. To jest „moje imię”, które czyni mnie 
wyjątkowym „w oczach Boga”, Dobrego Pasterza. 

/Deon ks. Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Krótka, a jakże ta perykopa wymowna, 

pomyśl czy ona do twojego życia podobna? 

Czy możesz powiedzieć jasno i szczerze 
«Ja i Ojciec jedno jesteśmy», i w to wierzę? 

a za swoją wiarę masz w nagrodę wieczne 
życie 

więc ciesz się z tego daru Jezusa obficie. 
 

W następnych WP o  św. Janie I papieżu,  

Święto parafialne w Sobikowie - fotoreportaż 

  

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

https://twitter.com/hashtag/M%C3%B3dlmysi%C4%99Wsp%C3%B3lnie?src=hashtag_click
http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

