
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 25 (361) rok IX  

                                 19.06.2022 r.       

                                      

                                                              Dwunasta  Niedziela Zwykła 
                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Za 12, 10-11; 13, 1  (Będą patrzeć na tego, którego przebili) 

Psalm responsoryjny: Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)  (Ciebie, mój Boże, 

pragnie moja dusza) 

Drugie czytanie: Ga 3, 26-29  (Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi) 

Ewangelia : Łk 9, 18-24  (Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki) 

BOŻE CIAŁO - ŚWIĘTO EUCHARYSTII 

W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. 
Godne uwagi jest to, że najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała "festum 
Eucharistiae" - "święto Eucharystii". Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do 
rozważania tajemnicy Eucharystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary 
wobec Najświętszego Sakramentu. Jest to "sakrament miłosierdzia, znak 
jedności, węzeł miłości, uczta paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której 
dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały" (Konstytucja o 
liturgii świętej, 47). Święto Bożego Ciała powstało w XIII wieku pod wpływem 
nowych nurtów pobożności eucharystycznej, koncentrującej się nie na 
przyjmowaniu Komunii św., lecz na czci 
rzeczywistej obecności Chrystusa w znaku chleba 
i wina. Była to reakcja na herezję Berengariusza 
z Tours w XI wieku. Twierdził on, że 
przemiana chleba i wina w Ciało i Krew 
Chrystusa jest niemożliwa, ponieważ 
uwielbione Ciało Chrystusa znajduje się w 
niebie, a więc nie może równocześnie przebywać na ziemi, i to w wielu miejscach. 
Komunię św. rozumiał jako duchowe przyjmowanie Chrystusa. Do wprowadzenia 
święta Bożego Ciała przyczyniła się zakonnica. Była to bł. Julianna, augustianka 
z klasztoru Mont Cornillon w diecezji LieOge w Belgii. W 1208 r. Julianna miała 
dziwną wizję. Zobaczyła w niej księżyc w pełni, na którym była ciemna plama. 
Później Chrystus objawił jej, że ta plama oznacza brak w kalendarzu kościelnym 
święta ku czci Eucharystii. W 1240 r. biskup LieOge - Robert wydał dekret 
ustanawiający to święto w swojej diecezji w drugą niedzielę po Zesłaniu Ducha 
Świętego.  Później miało być obchodzone w czwartek po oktawie Zesłania Ducha 
Świętego. W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus de hoc mundo ustanowił 
święto Bożego Ciała w celu uczczenia Jezusa obecnego w Eucharystii. Śmierć 
Urbana IV uniemożliwiła ogłoszenie bulli. Jego wolę wypełnił dopiero papież Jan 
XXII w 1317 r. W Polsce święto Bożego Ciała zaprowadził biskup krakowski 
Nanker w 1320 r.  
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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 
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Na początku XV wieku Boże Ciało w większości polskich diecezji było zaliczane do głównych świąt 
roku kościelnego. Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy zbudowanych na trasie powstała 
nieco później niż samo święto. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą z Niemiec, z Kolonii - XIV 
wiek. Jaki jest cel procesji Bożego Ciała? "W procesjach, w czasie których celebrans niesie 
Najświętszą Eucharystię poza kościół wśród uroczystych obrzędów i śpiewów, lud chrześcijański 
składa publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu"  

A zatem już od kilku wieków wychodzą chrześcijanie w święto Bożego Ciała na ulice, place miast i 
wiejskie drogi, które w tym dniu zamieniają się we wspaniałą świątynię dla Boga Żywego. Trudno 
oprzeć się urokowi tych zbiorowych manifestacji wiary w Boga ukrytego w Hostii Świętej. Ulice i domy 

przystrojone, świeża wiosenna zieleń, mnóstwo kwiatów. Ołtarze, świece, sztandary, feretrony, 
obrazy, dzieci pierwszokomunijne w bieli, dziewczynki sypiące kwiaty. W centrum tego podniosłego 
świętowania jest On, Chrystus - ukryty w małym kawałku chleba: Słońce wszechświata, Początek i 
Koniec wszystkiego, Droga ludzkiego pielgrzymowania przez doczesność do wieczności. Uroczysty 
charakter święta Bożego Ciała nie może nigdy przysłonić nam zasadniczej prawdy, że 
najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla Chrystusa jest żywe serce człowieka, a 
najwspanialszą procesją jest "procesja serca", która kończy się spotkaniem z Nim w Komunii 
św.                                                                                                                /ks. Zenon Mońka/ 

_________________________________________________________________________ 

Kochany Tato dziękujemy Ci za to,  

że naszą Mamę chronisz i Twoje dzieci od złego bronisz,  

za wszystkie dla nas trudy i starania składamy dzisiaj 

podziękowania. 23 czerwca 2022 r. 
 

Wszystkim Ojcom składamy najlepsze życzenia zdrowia i radości z bycia 

Rodziną: Duszpasterze, Rada Duszpasterska, Parafialny Zespół Caritas  

oraz Redakcja „Wieści Parafialnych”,



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Bardzo serdecznie dziękujemy 

przedstawicielom mieszkańców Czaplinka, 

Cendrowic, Czarnego Lasu i Sobikowa za 

przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało. 

Dziękujemy Kółkom Różańcowym, druhom 

OSP ze wszystkich jednostek z terenu parafii, 

Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z 

Cendrowic za liczny w niej udział. Dziękujemy 

również grupom parafialnym, p. Organiście i 

Kościelnemu za pomoc w jej uświetnieniu i 

sprawnym przeprowadzeniu.                                                                                                                                                      

2.  Dziękujemy nowożeńcom Michałowi i 

Justynie za posprzątanie kościoła i ubranie 

ołtarzy kwiatami. Na następną niedzielę prosimy 

o to również nowożeńców.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. W środę 22 czerwca o godz. 18.45 

zapraszamy członków Rady Duszpasterskiej                                                                                                                            

4. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego 

Ciała. O godz. 18.00 Msza św. a po niej procesja 

i błogosławieństwo wianków. Zapraszamy 

służbę liturgiczną, strażaków, Kółka Różańcowe, 

dzieci I - komunijne i rocznicowe do jak 

najliczniejszego udziału w procesji.                                      

5. W piątek 24 czerwca Uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego dnia nie 

obowiązuje post piątkowy. Można uzyskać 

odpust zupełny za publiczne odmówienie Aktu 

wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa.                                       

6. W piątek rozpoczynają się wakacje. 

Młodzieży i dzieciom życzymy aby były one dla 

nich czasem radosnego odpoczynku ale też i 

poznawania śladów Boga zapisanych w świecie 

stworzonym.  W przyszłą niedzielę zapraszamy 

ich o godz. 13.15 na Mszę Św. dziękczynną za 

miniony rok szkolny.                                                                                                                                                       

7.  W piątek, podczas uroczystości św. Jana 

Chrzciciela w Archikatedrze Warszawskiej 

uroczyście zakończy się etap diecezjalny synodu.  

Tego dnia spotkają się proboszczowie i wierni 

świeccy zaangażowani w konsultacje synodalne. 

Zgromadzonym zostanie przedstawiony 

dokument synodalny Archidiecezji 

Warszawskiej. W uroczystości tej weźmie udział 

również nasz Parafialny Zespół Synodalny.                    

8. W przyszłą niedzielę czwarta niedziela 

miesiąca. Jaka zwykle odbędzie się comiesięczna 

zbiórka ofiar do puszek na rzecz podopiecznych 

Parafialnego Zespołu Caritas, w tym dla 1 

rodziny syryjskiej w ramach programu Rodzina 

Rodzinie Caritas Polska.                                                                                                                             

9. Trwa 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.                                                                                                                                                                                                                                                                       

10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Adrian Gajownik, kawaler z Czachówka w par. 

tutejszej i Katarzyna Kotarska, panna, z parafii 

Konary – zapowiedź pierwsza.                                                                                                              

– Mateusz Zbigniew Czarnocki, kawaler z par. 

Warka i Dominika Agnieszka Gorzkowska, 

panna, z Aleksandrowa w par. tutejszej – 

zapowiedź pierwsza.                                                                        

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                                                                         

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Jest także numer 

specjalny „Gościa Niedzielnego” poświęcony 

cudom eucharystycznym w cenie 12,- zł. Jest 

również czerwcowy numer miesięcznika 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny  

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Córko Moja, jeżeli przez ciebie żądam od 

ludzi czci dla Mojego miłosierdzia, to ty 

powinnaś się pierwsza odznaczać tą 

ufnością w miłosierdzie Moje. Żądam od 

ciebie uczynków miłosierdzia, które 

mają wypływać z miłości ku Mnie. 

Miłosierdzie masz okazywać zawsze i 

wszędzie bliźnim, nie możesz się od 

tego usunąć ani wymówić, ani 

uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby 

czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy 

- czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; 

w tych trzech stopniach zawiera się 

pełnia miłosierdzia i jest niezbitym 

dowodem miłości ku Mnie.                 /                                                   
Dz. 742/ 



Intencje Mszalne 19 VI 2022 – 26 VI 2022 
 

 

 

Niedziela, 19..06.im. .Protazy, Gerwazy, Bonifacy 

8.30 (Czachówek)  + Romana Szymańskiego                                 

8.30 (Czachówek)  + Anny Białas                                                                                       

10.00 + Władysława, Heleny i Franciszka Tokaj                                  

10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marii z okazji 80 

urodzin                                                                                                

12.00 O bł. Boże dla KŻR z Nowych Grobic 

12.00  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Pawła i Moniki w 

10 rocz. ślubu i dla całej rodziny                                                                                                 

13.15 + Jana Rosłona w 13 rocz. śm.        

Poniedziałek 20.06 im. Bogna,Florentyna,Rafał,Michał 

17.30 + Anny Pelagii Kulka w 30 dni po śmierci 

18.00 + Stanisława Osiaka – int. od siostry Ireny       

Wtorek, 21.06 .im. Alicja, Marta, Teodor, Rajmund 

18.00 + Józefa Plichty z okazji Dnia Ojca 

Środa, 22.06. im. Paulina, Lorena, Tomasz, Jan 

17.30 + Wandy Piątkowskiej i Ryszarda Piątkowskiego w 

14 rocz. śm. – int. od Jadwigi Szymańskiej                                                                                            

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

+ Marka Bagnickiego w 18 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Bagnickich, Czapskich i Chmielewskich 

- O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty i 

Roberta oraz Konrada i Bartłomieja Taber 

+ Anny Lewandowskiej w 15 rocz. śm. 

Czwartek 23.06.im. Wanda, Zenon, Hanna, Adrian 

18.00  + Piotra Zięciny z okazji Dnia Ojca 

Piątek, 24.06 im. Danuta, Nina, Jan, Jarosław 

16.30 j + Józefy, Jana, Barbary Tywonek i zm. z rodz. 

Tywonków, Koców i Poncyliuszów 

17.00 + Danuty Urbańskiej w 12 rocz. śm.                                                                                                   

17.30 + Jana Kucharskiego                                                                                             

18.00 + Jana Dobeckiego (ur. i im.), Janiny Cieślak 

Sobota, 25.06. im. Łucja, Dorota, Wilhelm 

16.00 ŚLUB: Magdalena Borowska – Karol Piwowar 

17.00 + Ryszarda (w 5 rocz. śm.) i Teresy (w 7 rocz. śm.) 

Chlaściaków                                                                                               

17.30 + Ireny Pilackiej w 5 rocz. śm, i zm. z rodz. 

Pilackich i Marczaków                                                                                             

18.00 + Piotra i Marianny Jarosz, Pawła Jarosza (im.) 

Niedziela, 26..06.im. .Pelagia, Jan, Paweł, Jeremiasz  

8.30 (Czachówek) + z rodz. Narkintowiczów                                 

8.30 (Czachówek) + Jana Orynka                                                                       

10.00 + Jana Makulskiego (im.) Heleny i Mariana 

Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek, 

Stefana Makulskiego 

10.00 + Janiny, Stefana i Stanisławy Błaszczyńskich, 

Heleny Kostka, Walentyny Bułdeska                                                  

12.00 + Jana Urbanowicza (im.) 

12.00 + Władysława Masnego (im.), Andrzeja, Antoniego 

i Apolonii Masnych, Jana, Marianny i Tadeusza 

Chmielewskich 

 

Tweet od Papieża 

„Prosimy Pana o wiele rzeczy, ale 

często zapominamy prosić Go o to, 

co najważniejsze i co On chce nam 

dać: Ducha Świętego, to znaczy moc, 

by miłować. Bo bez miłości cóż zaoferujemy 

światu?.”  
  

CHRZEST: Emilia Anna Sawicka, Ignacy Zawiślak                                                                                                

13.15 + Zenona Chajęckiego (im.), Heleny Chajęckiej, Andrzeja 

Szymczaka                                                                                                           

13.15 + Haliny i Franciszka Kucińskich i zm. z rodz. Kucińskich i 

Borowskich                                      Intencje spisano: 17.06.2022 r.             

 

Refleksja na Dwunastą 

Niedzielę Zwykłą 

„Kim dla Ciebie jestem?" - pyta 

dziś Jezus każdego z nas. Odpowiedź nie 
musi być prawidłowa, aby On nas kochał 
nadal tą samą Miłością. Powinniśmy 
natomiast odpowiedzieć szczerze, jeśli nie 
chcemy zadać Mu bólu. Nieszczerość rani 
bliskie nam osoby, ale też szkodzi nam 
samym. Odpowiedź na pytanie: "Kim dla 
ciebie jestem" buduje relacje międzyludzkie i 
z Bogiem. Gdy ta odpowiedź jest nieszczera, 
niszczy rodzące się relacje. To po tym widać 
kim On dla nas jest. /Deon ks. Mieczysław Łusiak SJ// 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

«Jeśli ktoś chce iść za Mną, /…/ niech 
Mnie naśladuje. 

Tymi słowami Jezus swych uczniów 

nawołuje 

i zapewnia, że nagrodzi nas obficie 
i każdy, /…/ kto straci swe życie z 

mego powodu, » 
ten je zachowa w wieczności jak ma je za 

młodu. 
                                                     Kazimierz 

 

W następnych WP fotorep. z Bożego Ciała 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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