
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 22 (358) rok IX  

                                 29.05.2022 r.       

                                      

                                    Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11  (Uniósł się w ich obecności w górę) 

Psalm responsoryjny: Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)  (Pan wśród radości 

wstępuje do nieba) 

Drugie czytanie: Hbr 9, 24-28; 10, 19-23  (Chrystus wszedł do samego nieba) 

Ewangelia: Łk 24, 46-53  (Jezus został uniesiony do nieba) 

WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE 

Czterdzieści dni po Niedzieli 
Zmartwychwstania Chrystusa 
Kościół katolicki świętuje 
uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Jest to pamiątka 
triumfalnego powrotu Pana 
Jezusa do nieba, skąd 
przyszedł na ziemię dla 
naszego zbawienia przyjmując 
naturę ludzką.  We fragmencie 
Dziejów Apostolskich św. 
Łukasz opowiada, że obłok 
zabrał Pana Jezusa sprzed oczu 
Apostołów, kiedy Ten 
wstępował do nieba. Już w 
Starym Testamencie przez 
obłok rozumiano szczególną 
obecność Boga wśród Narodu 
Wybranego. W obłoku przecież 
Bóg prowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, w obłoku Bóg 
zstąpił na Górę Synaj. Kiedy Ewangelista św. Łukasz opisuje, 
że obłok zabrał Pana Jezusa, chciał przez to podkreślić, że 
odtąd rozpoczęła się Jego chwała. Z kolei ewangelista Jan 
podaje, słowa naszego Pana: "Wyszedłem od Ojca i 
przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca". 
Tak więc do nieba powraca Syn Boży, wstępuje On w wielkim 
triumfie jako Król. Obłok ma podkreślać, że Chrystus 
przechodzi do zupełnie innego świata, który jest niewidzialny i 
trudno go sobie nawet wyobrazić.  
/Niedziela Podlaska ks. Wodzisław Szczepanik -                                    /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/


O LITANII LORETAŃSKIEJ /cd/ 

Święta Maryjo, Święta Boża rodzicielko. Dotarliśmy do najtrudniejszego technicznie momentu każdej litanii. 
To właśnie tu zamyślony lub rozkojarzony uczestnik nabożeństwa, szczególnie recytowanego, z opóźnieniem 
przełącza się ze „zmiłuj się” na „módl się za nami”. Dlaczego? Zasada jest prosta: Bóg Ojciec, Syn, Duch Święty, 
Trójca Święta może się nad nami zmiłować, bo może … wszystko. Maryja, święci, patronowie mogą jedynie albo 
i aż modlić się za nami. Dochodzimy do kolejnego sprytnego zabiegu, którego jestem przekonany, w większości 
nie jesteśmy świadomi. Mówimy „módl się za nami” a nie „za mną”. Nie wyjawiamy też intencji tej modlitwy. W 
założeniu litania jest modlitwą wspólnotową zatem prosimy o łaski potrzebne dla najbardziej potrzebujących. W 
liście do Galatów Św. Paweł pisze „jeden drugiego brzemiona noście”. A czego najbardziej nam potrzeba no to 
chyba matka wie najlepiej. 
Święta Maryjo - niby oczywiste wezwanie ale kryje w sobie sporo treści. Wyjątkowa święta bo jest jedynym 
człowiekiem kanonizowanym za życia. Kiedy? Pamiętacie Gabriela, anioła? Błogosławiona jesteś między 
niewiastami... I tak nastoletnia Maryja została wpisana w poczet świętych. No właśnie Maryja a nie Maria. W 
tradycji chrześcijańskiej imię Maryja zarezerwowane jest wyłącznie dla matki Jezusa i w ten sposób nie ma szans 
na pomyłkę z innymi Mariami czy Maryśkami. Nie powtarzajmy tego błędu. W każdym razie mówimy Zdrowaś 
Maryjo, Święta Maryjo a nie Zdrowaś Mario. Faktycznie nieco wydłuża to modlitwę, ale dzięki temu jest ona dla 
mnie bardziej świadoma i wznioślejsza. Na temat pochodzenia tego imienia językoznawcy wypracowali podobno 
około 60 hipotez. Od aramejskiego Marjam, hebrajskiego Miriam, egipskiego meri-jam i wielu innych. Oznaczają 
one piękna, ukochana przez Boga, miłująca Boga. Całkiem fajne imię dla dziewczyny. Św. Hieronim był 
przekonany że imię to oznacza „pani”, ale jak na to wpadł nie wiadomo. W każdym razie maryjną część litanii 
rozpoczynamy zwracając się do adresatki po imieniu, a to jak wiemy z kontaktów międzyludzkich znacząco 
skraca dystans i ułatwia komunikację. 
Święta Boża Rodzicielko - znów niby oczywiste bo przecież skoro urodziła Jezusa Chrystusa a On jest Bogiem, 
to jako jego mama jest jego rodzicielką. To dzięki niej otrzymał ludzkie ciało i stał się podobny do nas we 
wszystkim poza tym jednym, paskudnym... grzechem. Już w 431 roku Sobór Efeski stwierdził oficjalnie, że 
Maryja jest matką Boga. Od 1961r. 1 stycznia to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W oktawę Bożego 
Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki 
Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z 
wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą 
macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. 
Matko Łaski Bożej -. W znaczeniu słowa „łaska” mieści się życzliwość, przychylność, względy, miłosierdzie, 
litość, dobroć czy miłość. Czeska „laska” to właśnie miłość. Same pozytywy! Czyżby? Gdy o tym myślę, pojawiają 
mi się dwie strony operacji którą można nazwać „przekazywaniem łaski”. Łaskodawca i łaskobiorca. W ludzkim 
znaczeniu łaska jest reglamentowana, bo przecież „łaska pańska na pstrym koniu jeździ”, lub też wymaga 
odpowiednich zabiegów by ją uzyskać „zrób to z łaski swojej”. Można też się na nią zamknąć „łaski bez!”, 
szczególnie gdy ta operacja wymaga od nas pokory. A jak to jest w odniesieniu do Boga? Pierwsze co mi się 
nasuwa to Pawłowe  „łaską jesteście bowiem zbawieni przez wiarę”. Jesteśmy! Wiara jest łaską, darem. 
Wystarczy ją przyjąć. Otworzyć się i przyjąć! Łaska leje się nieustannie, nieskończenie. Otwórzmy się na 
działanie łaski Bożej. A jak w tym wszystkim odnaleźć Maryję? Znany posłaniec tzn. messenger Gabriel rzekł do 
Maryi „jesteś łaski pełna”. Wielu z nas codziennie to powtarza. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego łaska 
Boża jest darmową pomocą Boga, dzięki której człowiek może uczestniczyć w życiu Boga w Trójcy Jedynego. 
Boża łaska to sedno miłości. Zbawienie dokonało się przez Jezusa Chrystusa a tę łaskę na świat sprowadziła 
Maryja. Matka Łaski Bożej.                 /Ciąg dalszy w następnej gazetce za tydzień/ 

 
Kochana Mamo, dałaś mi krew i ciało swoje, aby me 

serce zawsze było Twoje.  

26 maja 2022 r. 
Wszystkim mamom składamy najlepsze życzenia zdrowia i radości ze swoich 

pociech: Duszpasterze, Redakcja „Wieści Parafialnych” oraz Parafialny Zespół Caritas 



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś obchodzimy przeniesioną z czwartku 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 2. Po 

wszystkich Mszach św. zbieramy ofiary do puszek 
na pomoc uchodźcom ukraińskim znajdującym się 

na terenie naszej parafii.                                                              

3. Parafialny Zespół Caritas zaprasza wszystkie 
mamy do wspólnej modlitwy z okazji Dnia Matki.  

4. Wczoraj do I Komunii Świętej przystąpiło w 
dwóch grupach 27 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.                                                     

5. Bardzo serdecznie dziękuję katechetkom pp. 

Marii Fiejce i Agnieszce Salamon i ks. Piotrowi za 

przygotowanie dzieci. Dziękuję również rodzicom 

za Dar Ołtarza oraz zaangażowanie a szczególnie 
za zadbanie o porządek i wystrój kościoła oraz 

jego otoczenia.                                                                                                                                                 

6. Trwa Nowenna do Ducha św. przed Niedzielą 
Zesłania Ducha św. Zachęcamy do odprawiania jej 

prywatnie lub wspólnie w kościele po 
Nabożeństwie majowym.                                                                                                                 

7. 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 czerwcowym. 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.                                                                                                                                                                      

8. W tym tygodniu odbędą się spotkania 
formacyjne w grupach dla kandydatów do 

bierzmowania z roku I, Grupa formacyjna - p. 

Agnieszka Salamon w czwartek 2 maja godz. 
18.00 - p. Maria Fiejka, w piątek 3 maja o godz.  

17:00.                                                                                     

9. 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.                                                                                                                                        

10. W środę rozpoczynamy miesiąc czerwiec. 

Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa 

czerwcowe, które w tym roku odprawiane będą w 
Sobikowie po Mszy św. wieczornej ok. godz. 

18.30. W tym roku nie będzie nabożeństw 

Czerwcowych w kaplicy w Czachówku.                                                                                                                                                                                                                                                                       

11. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po 

Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo 
Eucharystyczne a po Mszy św. o 12.00 spotkanie 

Kół Różańcowych i wymiana tajemnic 

różańcowych. Intencja różańcowa na miesiąc 
czerwiec: O ducha pojednania i oczyszczenia dla 

członków Kościoła. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie na pokrycie kosztów 
wykonania ramy dla obrazu MB Różańcowej, 

który powrócił do kościoła po renowacji.                                                                                                                                                   

12. 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.                                                                                                          

13. 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.            

14.  Za tydzień Niedziela Zesłania Ducha św. 

Kończy się okres Komunii Wielkanocnej. Zgodnie 
z Przykazaniami Kościelnymi każdy katolik 

zobowiązany jest w tym czasie do spowiedzi i 

przyjęcia Komunii św.                                                                                                         

15.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Karol Szymon Piwowar, kawaler z par. w 

Kędzierówce i Magdalena Borowska, panna z 

Czarnego Lasu w par. tutejszej – zapowiedź 
pierwsza.                                                                                                              

– Kamil Jan Banowicz, kawaler z par. w 

Piasecznie i Magdalena Borowska, panna z 
Krzaków Czaplinkowskich w par. tutejszej – 

zapowiedź pierwsza.                                     

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                                                                         

16. 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. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 

 

Dziś od samego rana dusza moja jest dotknięta 

przez Boga. Po Komunii świętej chwilę 

obcowałam z Ojcem niebieskim. Dusza moja 

została pociągnięta w sam żar miłości, 

zrozumiałam, że żadne dzieła zewnętrzne nie 

mogą iść w porównanie z miłością czystą Boga... 

Widziałam radość Słowa Wcielonego i zostałam 

pogrążona w Troistości Bożej. Kiedy przyszłam 

do siebie, tęsknota zalała mi duszę, tęsknię za 

połączeniem się z Bogiem. /…/         /Dz. 1121/ 



Intencje Mszalne 29 V 2022 – 05 VI 2022 
 

 

 

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. 

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       

CHRZEST: Maja Rzepakowska, Oliwier Panikowski 

13.15 + Danuty i Tadeusza Należytych                                          

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

Gryczka w 6 rocz. śm                                                                                                                                                                                     

Poniedziałek 30.05 im. Joanna, Bazyli, Feliks, Jan 

18.00 + Andrzeja Woźniaka (greg. 30)                                         

Wtorek, 31.05 .im. Aniela, Petronela, Teodor, Noe  

18.00 + Anny Wieczorkiewicz – int. od Bronisławy z 

rodziną                                                                                                       

Środa, 01.06. im. Pamela, Jakub, Konrad, Nikodem 

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

+ Franciszki Kamińskiej w 23 rocz. śm., Czesława i 

Antoniego Kaminskich, Agnieszki Waligóra, Stanisławy i 

Izydora Jaworskich 

+ Sławomira Obstawskiego – int. od rodz. Wytrzęsiów z 

Niska 

+ Marii i Henryka Rechnio, Piotra, Aliny i Krystyny 

Czwartek 02.06.im. Marzanna, Marianna, Eugeniusz 

18.00  Int. wolna 

Piątek, 03.06 im. Klotylda, Tamara, Kewin, Leszek,  

17.00 + Tadeusza Bonieckiego w 17 rocz. śm.                                                                                                   

17.30 + Sławomira Konrada Obstawskiego w 30 dni po 

śmierci                          

18.00 + Krystyny (w 11 rocz. śm.) i Józefa (w 17 rocz. 

śm.) Gawędów    

19.00  (Czachówek) Dziękczynna z okazji 85 ur. Barbary                                                                                      

Sobota, 04.06. im. Gostmił, Franciszek, Karol,  

7.30 Int. wolna                                                                                                          

17.00 + Krystyny Kiełbowskiej i Zdzisława Mamaja w 1 

rocz. śm.,                                                                                        

17.30 + Feliksy, Romana i Andrzeja Szymańskich i zm. z 

rodz. Szymańskich, Gawędów i Odolińskich                                                                                            

18.00  + Zofii Stańczyk w 15 rocz. śm. oraz Marianny, 

Zdzisława i Piotra Kłosiewiczów 

Niedziela, 05..06.im. Waleria, Walter, Bonifacy 

8.30 (Czachówek)  + Wiesławy Ciechanowskiej w 12 

rocz. śm., Antoniny Szymańskiej                                                 

8.30 (Czachówek) + Czesławy, Józefa, Haliny i 

Stanisława                                                                            

10.00 + Wiesława Pieniążka (im. 

 

Tweet od Papieża 

„Potrzebujemy głębokiej przemiany, 

nawrócenia, które zdemilitaryzuje 

serca, pozwalając każdemu 

rozpoznać w drugim brata.”  

 
  

10.00 O bł. Boże dla i potrzebne łaski dla Marty i Janusza w 1 rocz. 

ślubu                                                                                                                              

12.00 + Zygmunta i Władysławy, Franciszka i Marianny Kozickich, 

Antoniego, Karoliny i Witolda Woźniak 

12.00  + Jakuba Tyborowskiego (im.) i Zygmunta Strzeżka (ur. z 

okazji Dnia Ojca) 

CHRZEST: Stefan Jan Gajek                                                                                           

13.15 + Genowefy (w 3 rocz. śm.), Wacława, Marianny, Radosława 

i Bogusława Buraczyńskich i zm. z rodz. Kabalów i Cholewa                                                                       

13.15 + Dariusza Seremaka w 7 rocz. śm., Józefa i Marianny 

Urbanowicz, Józefa i Stanisławy Seremak                                                            

Intencje spisano: 27.05.2022 r.               

 

Refleksja na Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego 
Pożegnanie Jezusa z uczniami przypomina o 
wielu pożegnaniach, których doświadczamy w 

naszym życiu. Każdy z nas musi pożegnać się z 
dzieciństwem, z młodością, z okresem sukcesów, drogimi 
ludźmi. Każde pożegnanie boli. Ale w każdym pożegnaniu jest 
też szansa na coś nowego. Każde pożegnanie oczyszcza i 
rozwija.  Rozstanie Jezusa z uczniami tchnie nadzieją i 
radością. Uczniowie pełni entuzjazmu i mocy Ducha Świętego 
idą do domu z wielką radością i głoszą Ewangelię. Św. Łukasz 
podpowiada, skąd uczniowie czerpią siłę do takiej radości. 
„Stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga”. 
/Deon ks. Stanisław Biel SJ/ 

              Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

W wyznaniu wiary jest wszystko co Jezus 
uczniom zapowiedział 

i jeszcze o cierpieniu, zmartwychwstaniu i o 
odpuszczeniu grzechów powiedział, 

by przed Betanią w drodze do nieba ich zostawić 
i z podniesionymi rękami jeszcze im błogosławić. 
Oni zaś z wielką radością wielbiąc Boga wrócili do 

świątyni, 
abyśmy i my po wszystkie czasy tak czynili. 

                                                     Kazimierz  
 

Do użytku wewnętrznego                               
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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