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                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 21 (357) rok IX  

                                                                        22.05.2022 r.       
                                      
                                                 Szósta Niedziela Wielkanocna 
                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 15, 1-2. 22-29  (Dekret Soboru Jerozolimskiego) 
Psalm responsoryjny:  Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4)  (Niech wszystkie ludy 
sławią Ciebie, Boże) 
Drugie czytanie: Ap 21, 10-14. 22-23  (Miasto Święte) 
Ewangelia : J 14, 23-29  (Duch Święty nauczy was wszystkiego) 

O LITANII LORETAŃSKIEJ 

Maj to miesiąc Maryjny, który tradycyjnie 
gromadzi pod figurami i krzyżami miejscowości 
grupy wiernych na wspólnym odmawianiu lub 
śpiewaniu nabożeństw majowych. Ta nasza 
rdzenna religijność ludowa jest w stanie 
przetrwać wszelkie zawieruchy jakie targają 
chrześcijańską wspólnotą. W maju częściej też 

praktykujemy modlitwy do Boga za 
wstawiennictwem Maryi. Wszak 
szacunek jakim darzymy mamę 
Jezusa Chrystusa pozwala nam 

wspólnie prześledzić ten swoisty zbiór komplementów którego jest adresatką, a 
który oficjalnie nazywa się Litanią Loretańską. Stąd potrzeba większego 
zrozumienia poszczególnych linijek tej modlitwy. Bo choć odmawiamy, śpiewamy 
ją setki razy to nadal pochodzenia wszystkich wezwań nie znamy, lub nie 
rozumiemy. Część z nich „Matko Chrystusowa” czy „Królowo Polski” wydaje się 
oczywista, jednak przy innych np. „Przybytku Chwalebny” czy „Wieżo z kości 
słoniowej” czujemy się nieco zagubieni. 
A dochodzą też nowe wezwania. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła 28 
sierpnia 2020 r. polskie tłumaczenie nowych wezwań Litanii loretańskiej 
wprowadzone w języku łacińskim przez Watykan 20 czerwca 2020 r., Trzy nowe 
wezwania po  polsku to: „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko 
nadziei” (po „Matko łaski Bożej”), „Pociecho migrantów” (po „Ucieczko 
grzesznych”). Odnośnie do wezwania „Matko miłosierdzia”, które w polskiej wersji 
Litanii już było w użyciu po wezwaniu „Matko łaski Bożej”, odtąd będzie znajdować 
się w nowym miejscu. W obecnym kształcie Litania loretańska ma 55 wezwań do 
Matki Bożej. 
Każdą modlitwę a więc i litanię loretańską rozpoczynamy znakiem krzyża. Tym 
prostym „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” adresatem ustanawiamy Boga, 
co po chwili potwierdzimy wezwaniem „Kyrie eleison”. To greckie sformułowanie, 
powtórzone trzykrotnie odnosi się do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa (stąd 
zastąpienie Kyrie mianem Chryste) oraz Ducha Świętego.   /Ciąg dalszy na str. 2/ 
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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 

Jan Matejko – Anioł   Panno Wierna  

Karton do polichromii kośc. Mariackiego  

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


„Kyrie eleison” - to piękne wezwanie – aklamacja jest jedynym w naszej łacińskiej liturgii, 
wyrażeniem w języku greckim. Oznacza ono: „Panie, zmiłuj się” i jest to jedna z najstarszych modlitw 
błagalnych. Wezwanie Kyrie eleison ma swoje biblijne pochodzenie, pojawia się w psalmach oraz w 
innych miejscach Starego Testamentu. Znajdujemy je także na kartach Nowego Testamentu, np. 
„Zmiłuj się nade mą, Panie, Synu Dawida!” „Panie, zmiłuj się nad nami, Synu Dawida”. Wypowiadane 
na początku Mszy św., przy akcie pokuty jest wołaniem o to, aby Bóg zmiłował się nad nami, ludźmi 
grzesznymi, ale wyraża również pragnienie korzystania z bogactwa i obfitości łask płynących od 
Boga. Kyrie eleison znajdujemy w liturgii Kościoła na pewno już w IV wieku po Chrystusie. 
Świadectwem są dzienniki Egerii, pątniczki odbywającej pielgrzymkę do Ziemi Świętej w drugiej 
połowie IV wieku. Czyniła ona zapiski ze swej podróży, które stanowią cenne źródło wiedzy 
dotyczącej ówczesnego życia liturgicznego. Opisała szczegółowo przebieg liturgii w Jerozolimie. W 
jej trakcie kapłan i wierni wielokrotnie wypowiadali i śpiewali formułę Kyrie eleison. 

Pozostańmy w tej „Boskiej” części litanii. Po greckim Kyrie następuje bardzo ważne wezwanie, 
którego chyba nigdy nie traktujemy z należytą uwagą: Chryste usłyszysz nas, Chryste wysłuchaj 
nas. To piękna modlitwa sama w sobie. Ale dlaczego nie działa? Może dlatego, że sami nie potrafimy 
słuchać. Widać to w małżeństwach, debatach publicznych, Internecie... Wszyscy chcą mówić a tak 
niewielu chce słuchać - stąd tyle samotności na świecie. Nauczmy się słuchać męża, żony, dziecka, 
sąsiada; może zrozumiemy jak i co mówić by być usłyszanym. Kołaczmy w odpowiedni sposób a w 
końcu nam otworzą, pamiętając jednak, że to Bóg wie najlepiej czego nam potrzeba.   
Ojcze z nieba Boże... Katechizm kościoła katolickiego jasno stwierdza, że Bóg nie jest ani 
mężczyzną ani kobietą - jest Bogiem, przekracza ludzkie rozumienie płci. Na nasze szczęście Pan 
Jezus w swoim miłosierdziu uprościł naszą relację do Boga mówiąc „Ojcze nasz”. Z drugiej strony w 
księdze Izajasza Bóg obiecuje Izraelitom, że będzie ich pocieszał jak matka.  Papież Benedykt XVI 
napisał, że ziemskie ojcostwo dzieli, niebieskie natomiast łączy... Wielu z nas ma kochających i 
opiekuńczych ojców. Niestety nie wszyscy. Ale chociaż w dzisiejszych czasach obraz ojca tego 
ziemskiego wydaje się być mocno okaleczony, to tym większego znaczenia nabiera nasz wspólny 
Ojciec Niebieski, który chciał żebyśmy zaistnieli i który pomimo naszej grzeszności prowadzi nas do 
nieba. Tato, zmiłuj się nad nami. 
 

Kolejne wezwania to kwintesencja wiary chrześcijańskiej: Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu 
Święty Boże, Święta Trójco jedyny Boże. Cała pojemność Internetu nie starczy by opisać dylematy 
związane z pojmowaniem boskości, Trójcy świętej czy odkupieniem. Tu potrzeba już wiary, a wiara 
jest darem, łaską. Akt wiary jest wspólnym dziełem Boga i człowieka z tym że inicjatywa pochodzi od 
Boga. Święty Augustyn pisał, że usprawiedliwienie grzesznika jest większym dziełem niż stworzenie 
nieba i ziemi, bo te jak podaje św. Mateusz przeminą. A pamiętacie dary Ducha Świętego? To Dar 
Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Pobożności i Bojaźni Bożej.         
 

Litania Loretańska swoją nazwę bierze od włoskiego miasta Loreto, gdzie w sanktuarium 
maryjnym jest odmawiana publicznie od XVI wieku. Głównym przedmiotem kultu jest Domek 
Nazaretański, w którym mieszkała Maryja, przeniesiony z Nazaretu w XII wieku. Nie wiemy czy to 
autentyczny budynek czy „kopia na wzór i podobieństwo”. Faktem jest, że przyciąga pielgrzymów 
wzbudzając w nich pozytywne emocje i chęć modlitwy. Kopie tego niewielkiego budynku są w wielu 
miejscach na świecie. Wracając do samej Litanii. Jej tekst wywodzi się z XIII wiecznych modlitw ale 
poszczególne wezwania dokładali śpiewający ją pielgrzymi, co może być powodem jej przejęcia przez 
religijności ludową, bo jest taka bardziej nasza.                                                                                                              
/Za tydzień ciąg dalszy/  /Wybrał K.D./ 



                  Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie 

dla dzieci klas IV w ramach przygotowania 

do Rocznicy I Komunii Świętej.                                                                                                                        

2. To 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.                                                                                                                                       

3. 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 w 

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.                                                                            

4. W piątek 27 maja rozpoczynamy 

Nowennę do Ducha św. przed Niedzielą 

Zesłania Ducha św. Zachęcamy do 

odprawiania jej prywatnie lub wspólnie w 

kościele po Nabożeństwie majowym.                                                                                                                 

5. W sobotę 28 maja obchodzimy po raz pierwszy 

liturgiczne wspomnienie bł. kard. Stefana 

Wyszyńskiego. To również 41 rocznica jego 

śmierci. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.                                                                                                                                

6. W przyszłą niedzielę obchodzimy przeniesioną 

z czwartku Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego.                                                                                                                                                                                     

7. Za tydzień po wszystkich Mszach św. zbierać 

będziemy ofiary do puszek na pomoc uchodźcom 

ukraińskim znajdującym się na terenie naszej 

parafii.                                                                                                                                                                                                                                                                           

8. 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.                                                                                                                                                            

9. Parafialny Zespół Caritas zaprasza wszystkie 

mamy w przyszłą niedzielę do wspólnej modlitwy 

z okazji Dnia Matki.                                                                      

10. Parafialny Zespół Caritas zaprasza z okazji 

Dnia Dziecka w niedzielę 5 czerwca po Mszach 

św. w Czachówku o godz. 8.30 i Sobikowie o 

godz. 13.15 wszystkie dzieci na spotkanie ze 

słodką niespodzianką.                                                                                                          

11. W niedzielę, 5 czerwca br. obchodzimy 

Święto Dziękczynienia. O godzinie 12.00 na placu 

przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie 

zostanie odprawiona uroczysta Msza święta. 

Tradycyjnie ofiary zbierane po Mszach św. do 

puszek we wszystkich kościołach w Polsce 

przeznaczone będą na budowę Świątyni 

Opatrzności Bożej w Warszawie.                                                                                                                                              

12 . 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.    

W następnych WP – Wniebowstąpienie Pańskie 

oraz ciąg dalszy o Litanii Loretańskiej 

          Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 

 DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

W czasie spokoju dusza tak samo robi 

wysiłki, jak i w czasie walki. Musi się 

ćwiczyć i to bardzo, bo inaczej nie ma mowy 

o zwycięstwie. Czas pokoju uważam za czas 

przygotowania do zwycięstwa. Musi 

ustawicznie czuwać - czujność, jeszcze raz 

czujność. Dusza, która się zastanawia, 

otrzymuje wiele światła. Dusza rozproszona 

sama siebie naraża na upadek i niech się nie 

dziwi, że upada.                          /Dz. 145/ 



Intencje Mszalne 22 V 2022 – 29 V 2022 
 

 

 

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    

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)                                                        

Poniedziałek 23.05 im. Iwona, Emilia, Iwo, Dezydery 

17.00 + Kazimierza Łyjak w 22 rocz. śm., Barbary Łyjak, 

Konstancji i Pawła Artowicz, dziadków Łyjaków i 

Magdziarzy 

18.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 23)                                                  

Wtorek, 24.05 .im. Joanna, Zuzanna,  Milena 

17.00 + Adriana Artura Gostkowskiego w 30 dni po 

śmierci 

18.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 24)      

Środa, 25.05. im. Magda, Magdalena,  

17.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 25)                                                                                                     

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

+ Jana Bagińskiego w 28 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Bagińskich, Czapskich i Chmielewskich 

- w int. Dusz Czyśćcowych 

- o pokój na Ukrainie i w świecie                                                 

Czwartek 26.05.im. Paulina, Marianna, Filip  

17.00 + Antoniego Bąk w 8 rocz. śm., Stanisławy i 

Wacława Bąk, Heleny Modelskiej                                                  

18.00  + Andrzeja Woźniaka (greg. 26)        

Piątek, 27.05 im. Grzegorz, Urban, Juliusz, Augustyn 

18.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 27)        

19.00 (Czachówek)  Int. wolna 

Sobota, 28.05. im. Paulina, Jaromir, Wiktor, Filip  

11.00  W int. dzieci I Komunijnych ze szkoły w Dobieszu                                                                                            

13.00 W int. dzieci I Komunijnych ze szkoły w 

Cendrowicach                                                                                                

17.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 28)                                                                                                                

18.00  + Iwony Golec (im.), Jana i Katarzyny 

Augustyniak, Mariana Służewskiego 

Niedziela, 29.05.im.Magdalena, Teodozja, Jan, Julian,   

8.30 (Czachówek)  + Jana Zawadki                                                   

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Antosia z okazji 5 ur. 

 

Tweet od Papieża 

„Nie powinniśmy obawiać się 
kryzysów w naszym życiu i w 
naszej wierze. Kryzysy 
rozbudzają w nas pragnienie 

Boga i pomagają nam powrócić do 
Pana, na nowo doświadczyć Jego 
miłości”.                                   /Franciszek/ 

  

10.00 + Mariana Kociszewskiego w 4 rocz. śm. 

10.00 + Jana i Aleksandry Pawlak, Władysława                                         

i Władysławy Pietrzaków i zm. z rodz. Pawlaków                                      

i Pietrzaków                                                                                      

12.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 29)        

12.00 + Wacława (w 9 rocz. sm.) i Jadwigi Augustyniak, Łukasza 

Gatnera, dziadków Augustyniaków i Wiśniewskich                                                                                            

13.15 + Danuty i Tadeusza Należytych                                          

13.15 + Marianny Gryczka w 17 rocz. śm., Apoloniusza Gryczka w 

6 rocz. śm                                                                                                                                                                                    

Intencje spisano: 20.05.2022 r.                 

 

Refleksja na Szóstą Niedzielę 

Wielkanocną 
Odchodząc do Ojca, Jezus przekazuje nam 
dwa dary. Pierwszym jest Duch Pocieszyciel. 

Duch Święty prowadzi dalej Apostołów i Kościół, 
wspomagając, umacniając, napełniając mądrością i miłością 
oraz przypominając słowa Jezusa. Św. Jan używa na 
określenie Ducha Świętego słowa „paraklet”. Ten grecki 
wyraz można go tłumaczyć jako: adwokat, wspomożyciel, 
doradca, pocieszyciel. Duch Święty jest „adwokatem, 
obrońcą. Drugim darem Jezusa jest pokój. Hebrajskie słowo 
„szalom” znaczy „być zdrowym, całym, uporządkowanym, 
szczęśliwym” i odpowiada tęsknocie serca za pełnią życia. 
Pokój, szalom to pomyślność, szczęście, dobrobyt 
codziennego istnienia, harmonia, w jakiej znajduje się 
człowiek w stosunku do Boga, innych ludzi, całej natury i 
siebie samego.                              /Deon ks. Mieczysław 

Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

«Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. 

Nie tak jak daje świat, Ja wam daję».. 

Czy tę różnicę boskiego pokoju poznajesz, 

zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie? 
Wytłumacz to dzieciom i rodzinie. 

 

                                                     Kazimierz 
 

  

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

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

