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                                                Piąta Niedziela Wielkanocna 

                                                              Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 14, 21b-27  (Bóg działa przez ludzi) 

Psalm responsoryjny: Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: 1b)  (Będę Cię 

wielbił, Boże mój i Królu) 

Drugie czytanie: Ap 21, 1-5a  (Bóg otrze wszelką łzę) 

Ewangelia:  J 13, 31-33a. 34-35  (Przykazanie nowe daję wam) 

ŚWIĘTY JAN I, PAPIEŻ I MĘCZENNIK 

   W tym tygodniu w środę 18 maja przypada 

wspomnienie Świętego Jana I, papieża i męczennika.  

 
Jan urodził się w Toskanii. Był synem Konstansa. Stolicę 

Piotrową objął 13 sierpnia 523 r. po swoim poprzedniku, 

Hormizdasie. Był już podeszły w latach i schorowany. 
Wprowadził do kalendarza aleksandryjski system obliczania 

daty Wielkanocy, (liczenia czasu od narodzin Pana Jezusa) według obliczeń 

Dionizego Małego, mnicha syryjskiego pochodzącego ze Scytii Mniejszej  Gdy 

cesarz Justynian wydał dekret, nakazujący arianom zwrot wszystkich kościołów 

katolikom, król Ostrogotów, Teodoryk, przymusił papieża Jana, aby udał się do 

Konstantynopola w celu złagodzenia zarządzenia. Miało to umożliwić powrót do 

arianizmu antytrynitarzom zmuszonym i przechrzczonym na katolicyzm arian.  

Była to pierwsza w historii podróż papieża do Konstantynopola. Jan I został 

przyjęty na dworze cesarskim z honorami.  Mieszkańcy miasta wyszli przed mury 

miasta z płonącymi pochodniami z cesarzem na czele, który złożył pokłon. 19 

kwietnia 526 odprawił mszę po łacinie, podczas której włożył na głowę cesarza 

koronę. Fakt ten nie miał jednak znaczenia powtórnej koronacji, a był raczej 

powtórzeniem gestu patriarchów praktykowanego podczas różnych uroczystości. 

Po powrocie do Rawenny, stolicy Ostrogotów, Jan I przedłożył utrzymanie edyktu 

cesarskiego. I chociaż uzyskał zgodę na zaprzestanie prześladowań arian, to nie 

wspomniał o drugim żądaniu Teodoryka. Z powodu nieuzyskania zgody na 

rekonwersję arian, został przez króla siłą uwięziony. 18 maja 526 r. zmarł w 

więzieniu z powodu złego traktowania.     

Dla zatuszowania zbrodni Teodoryk zezwolił na uroczysty pogrzeb z udziałem 

licznego duchowieństwa i wiernych. Według relacji ówczesnego biskupa 

Rawenny, Maksyma, w czasie pogrzebu miał zostać uwolniony od szatana pewien 

opętany. Cztery lata później, w 530 r., ciało Jana I przeniesiono do Rzymu i 

pochowano w przedsionku bazyliki św. Piotra z napisem: Biskup Pana, Ofiara 

Chrystusa.  W ikonografii św. Jan I przedstawiany jest w stroju papieża. Jego 

atrybutem jest więzienie.      Wybrał i opracował: 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 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dionizjusz_Ma%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrud%C5%BCa
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


Święto parafialne u św. Stanisława BM w Sobikowie 
 

W tym roku, zgodnie z kalendarzem liturgicznym odpust parafialny Św. Stanisława BM obchodziliśmy 

w poniedziałek 9 maja. Msze św. sprawowane były w kościele o godz. 10.00 i 18.00. Głównej Mszy 

św. o godz. 18.00 przewodniczył JE Ks. Bp Rafał Markowski. Msza odpustowa połączona była z 

udzieleniem Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Poniżej krótki fotoreportaż – foto K.Dusza 

 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś po Mszy św. 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 

otrzymają medaliki.                                                                                                                

2. Wczoraj do I Komunii Świętej przystąpiło w 

dwóch grupach 33 dzieci. Od jutra przeżywać 

one będą swój Biały Tydzień. W tygodniu dzieci 

przychodzą na nabożeństwo majowe o 17.30, a 

następnie zostają na Mszy Św. o godz. 18.00. W 

poniedziałek dzieci otrzymują obrazki, we 

wtorek dzień misyjny, w środę maryjny, w 

czwartek poświęcenie pamiątek religijnych a w 

piątek wprowadzenie do I piątków miesiąca.                                                                 

3. Bardzo serdecznie dziękuję katechetkom pp. 

Marii Fiejce i Agnieszce Salamon za 

przygotowanie dzieci. Dziękuję również 

rodzicom za Dar Ołtarza oraz zaangażowanie a 

szczególnie za zadbanie o porządek i wystrój 

kościoła oraz jego otoczenia.                                                                                                                                                  

4. W poniedziałek, 16 maja br., przypada 

uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i 

męczennika, patrona Polski i Metropolii 

Warszawskiej. Główne obchody będą miały 

miejsce w Narodowym Sanktuarium św. 

Andrzeja Boboli w Warszawie, ul. Rakowiecka 

61. Tego dnia o godz. 18.00 zostanie odprawiona 

w Sanktuarium uroczysta Msza Święta.                              

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

spotkanie dla dzieci klas IV w ramach 

przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.                                                                                                                                                

6. W miesiącu 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 piątek poprzedza je Msza św.                                                                                                                                              

7. 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.                                             

8. W sobotę 28 maja obchodzić będziemy I 

Komunię św. dzieci ze Szkoły Podstawowej w 

Dobieszu i Cendrowicach. Dzieci ze szkoły w 

Dobieszu przyjmą Komunię św. podczas Mszy 

św. o godz. 11.00, dzieci ze szkoły w 

Cendrowicach o godz. 13.00. W poniedziałek 

23.05. i środę 25.05. o godz. 18:40 odbędą się 

próby dla dzieci z Dobiesza zaś we wtorek 

24.05. i czwartek 26.05 o godz. 18.40 odbędą się 

próby dla dzieci z Cendrowic. Egzamin dla 

dzieci z Dobiesza we poniedziałek od godz. 

18.00 zaś dla dzieci z Cendrowic we wtorek od 

godz. 18.00. Spowiedź dla dzieci 

pierwszokomunijnych odbędzie się w piątek 27 

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.                                                                             

9.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Michał Włodarski, kawaler z par. Chynów i 

Justyna Grażyna Anuszewska, panna z Grobic w 

par. tutejszej – zapowiedź druga.                                                                                                              

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                   

10 . 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.              

                   Do użytku wewnętrznego                 

Redakcja: Kazimierz Dusza 

W następnych WP  O litanii Loretańskiej 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 

 
Miłość, miłość i jeszcze raz miłość Boga, ponad 

to nie ma nic większego ani w niebie, ani na 

ziemi. Największa wielkość to jest - miłować 

Boga, prawdziwa wielkość jest w miłości Bożej, 

prawdziwa mądrość jest - miłować Boga. 

Wszystko, co jest wielkie i piękne - w Bogu jest; 

poza Bogiem nie ma piękna ani 

wielkości.                                                   /Dz. 990/ 



Intencje Mszalne 15 V 2022 – 22 V 2022 
 

 

 

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

8.30 (Czachówek)  + Zofii Iwańskiej i Stanisława Papisa                                       

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   

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 

Poniedziałek 16.05 im. Jędrzej, Szymon,  

17.00 + Renaty Jadwigi Koszelskiej w 30 dni po śmierci 

18.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 16)                                                         

Wtorek, 17.05 .im. Weronika, Sławomir  

17.00 + Zofii Dywan w 30 dni po śmierci 

18.00  + Andrzeja Woźniaka (greg. 17)                                                                                                       

Środa, 18.05. im. Eryk, Feliks,  

17.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 18)                                                                                                     

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

+ Haliny Nowakowskiej w 14 rocz. śm., Sabiny i Ludwika 

Nowakowskich, Genowefy i Jana Jaworskich, Teresy 

Świder 

+ Zofii Niewiadomskiej 

- o pokój na Ukrainie i w świecie 

Czwartek 19.05.im. Piotr, Celestyn 

17.00 + Jadwigi Zofii Zwierzyk w 30 dni po śmierci                                                                                                  

18.00  + Andrzeja Woźniaka (greg. 19)        

Piątek, 20.05 im. Bazyli, Aleksander 

17.00 + Marianny Wiśniewskiej  

18.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 20)        

19.00 (Czachówek)  Int. wolna 

Sobota, 21.05. im. Wiktor, Tymoteusz 

16.00  + Jadwigi, Romana i Stanisława Krawczyk                                                                                            

16.30  + Marianny Maciak w 3 rocz. śm. i Mariana 

Maciaka w 40 rocz. śm                                                                                                 

17.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 21)                                                 

18.00  + Dionizego i Witolda Czułba, Jana i Zofii Połosak 

Niedziela, 22..05.im Julia, Helena, Wiesława, Rita  

8.30 (Czachówek)  + Feliksa Wrotka                                                   

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

rodz. Zarębów, Dominowskich i Prasków                                                      

 

 

Tweet od Papieża 

„Słowo Boże wyzwala nas z 

egocentryzmu, jest w stanie nas 

oczyścić, oświecić i stworzyć na 

nowo. Wsłuchujmy się zatem w Słowo, 

aby otworzyć się na powołanie, które powierza 

nam Bóg!.”                     
  

10.00 + Andrzeja i Henryka Amelów, rodziców Szczepańskich i 

Amelów i zm. z rodz. Szczepańskich i Amelów, Juliana 

Zacharskiego                                                                                               

10.00 + Julianny i Franciszka Pruszewskich, Marianny Kopyra, 

Zdzisława Smakuszewskiego                                                                         

12..00 + Leokadii Chmielewskiej w 26 rocz. śm., Henryka i 

Zdzisława Chmielewskich                                                                                                 

12.00 + Alicji Szwed w 3 rocz. sm., Józefa Szwed, Marianny i 

Stanisława Szymańskich 

CHRZEST: Weronika Kochańska, Wojciech Osuch 

13.15 + Natalii Wincentak (ur.), Barbary i Michała Wincentaków, 

Julii i Adama Pośnik 

13.15 + Jana Fiejki w 2 rocz. śm. i zm. z rodz. Fiejków                                                                                                

13:15 + Andrzeja Woźniaka (greg. 22)     Int. spisano: 13.05.2022 r.                                                                 

 

Refleksja na Piątą Niedzielę 

Wielkanocną 
Jezus uczy miłości doskonałej, 
która obejmuje każdego 

człowieka, nawet wrogów: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was 
nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was 
przeklinają i módlcie się za tych, którzy was 
oczerniają. Taki rodzaj miłości jest 
naśladowaniem Boga Ojca, który jest dobry 
dla niewdzięcznych i złych. 
/Deon ks. Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
Po czym można poznać wierzących 
Jezus mówił do wszystkich, nawet 

niepraktykujących. 

Mówiłeś nam Jezu jak być uczniami Twoimi: 
«Po tym wszyscy poznają, że jesteście 

uczniami moimi, 
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali » 

Obyśmy te słowa codziennie pamiętali. 
                                                        Kazimierz 
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