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XXIV Niedziela zwykła              
  

Parafia Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow @gmail.com 
www.sobikow.parafia. info.pl 

 

Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.00 – 19.00 
sobota 

14.00 – 16.00 
W czwartek kancelaria 

nieczynna 
 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w Czachówku: 
8.30 

 * w kościele: 10.00, 12.00, 
13.15  

Dni powszednie 
18.00(17.00 –1X-1IV) 

W czwartki o godz. 7.30 
 

Nabożeństwa stałe: 
*Godzinki o NP NMP –  

I sobota miesiąca o 7.10 
*Nowenna do MBNP  -  

środa o 17.30 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota miesiąca 
o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca po 
Mszy św. o godz. 10.00 

 

Spowiedź św. 
- podczas każdej Mszy św. 

- w 1. piątek miesiąca 
od godz. 17.00  

 

Odwiedziny chorych 
1. piątek m-ca od godz. 9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 12.00 
 

 

 

Liturgia Słowa 

 
Pierwsze czytanie: Iz 50,5-9a (Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach) 
Psalm responsoryjny: Ps 116A,1-2.3-4.5-6.8-9 

Drugie czytanie: Jk 2,14-18 (Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa) 

Ewangelia: Mk 8,27-35 (Zapowiedź Męki Chrystusa)  

 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
 

Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi Kościół katolicki 14 

września. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na 

którym umarł Jezus Chrystus a także wyraża głęboki sens 

krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie 

tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka. Początki 

święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii 

krzyża na początku IV wieku  

i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Na pamiątkę, tego wydarzenia, ostatecznie 

14 września, w Kościele obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego. Znak krzyża był 

obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. W początkach Kościoła nieraz przyjmował formę kotwicy 

albo trójzębu. Jako przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po roku 313. W tym bowiem 

roku, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył 

na tle słońca znak krzyża i słowa "w tym znaku zwyciężysz". Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci 

przez ukrzyżowanie. Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Także później nie 

ukazywano Jezusa umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z diademem zamiast cierniowej korony 

na głowie, albo jako Arcykapłana, albo jako Dobrego Pasterza. Od wieku XII pojawia się motyw 

cierpienia. Od tego czasu aż do dziś w Kościele łacińskim zwykle używany jest krzyż gotycki, pasyjny, 

który wskazuje na mękę i śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia. W tradycji prawosławnej do dziś 

używany jest krzyż chwalebny. Od czasów Konstantyna, kiedy to chrześcijanie uzyskali wolność 

wyznawania swojej wiary krzyż stał się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Od tego czasu jest bardzo 

często używany w liturgii i uświęca całe życie chrześcijańskie: zaczyna i kończy modlitwę, dzień i każdą 

ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń i jest używany przy wszelkich błogosławieństwach. Ojcowie 

Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary 

chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński pisze: "Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek 

innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, 

udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do dawnej 

szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi  

i dziedzicami". Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest gestem 

błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach świątyń 

przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących 

w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.                                   /Katolicka Agencja Informacyjna/ 

                                                             Nuncjusz Apostolski w Sobikowie: 

                Dnia 14 września 2015 r. o godz. 18:00 J.E. ks. Abp Celestino Migliore                                                                                  

p                   przewodniczyć będzie Sumie Odpustowej. Serdecznie  Zapraszamy. 

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


65-lecie Konsekracji Kościoła w Sobikowie. 
 

 3 września br. sobikowska świątynia obchodziła rocznicę 
niezwykłą - 65-lecie Konsekracji przez Ordynariusza swej 

diecezji, ks. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
(związanego losem 
wojennym z naszą 

okolicą). 
Gospodarzem tamtej 
uroczystości był ks. 
Zygmunt Chmielewski, 
proboszcz w latach 

1945-1954. Jubileusz uczciliśmy Mszą Świętą sprawowaną 
przez ks. Prałata Włodzimierza Czerwińskiego, naszego 
obecnego proboszcza, w intencji budowniczych  
i fundatorów. Po procesyjnym wejściu ks. Prałat, witając 
przybyłych wiernych, rozpoczął od wspomnienia 3 września 
1950 roku. Było wówczas inaczej: zgromadzili się licznie inni 
ludzie – budowniczowie i parafianie ówczesnego czasu, 
inaczej wyglądało wnętrze kościoła, pewno inny był nastrój – 
poczucie radości oraz dumy po ogromnym wysiłku 

uwieńczonym 
wiekopomnym 

sukcesem. Stanął 
czwarty budynek 
kościoła w Sobikowie. 
A nam, sukcesorom, 
pozostaje obowiązek 
pamięci i godnego 
uczczenia tak ważnego 

dzieła. Toteż rocznicę Konsekracji uwieczniamy symbolicznie 
czterema zacheuszkami na pamiątkę naznaczenia murów 
kościoła Krzyżmem Świętym. Wspominając trudny czas, w 
którym przyszło stawiać zręby naszego kościoła (lata 40-e to 
okres wojny i epoka stalinizmu - wyjątkowo nieprzychylnego 
wierze katolickiej) podkreślił wielką determinację wszystkich 
ówczesnych parafian, którzy w tych niekorzystnych i 
biednych warunkach zdobyli się na taki czyn, wieńcząc go 
sukcesem. Uznać też należy mądrość i determinację 
członków komitetu budowy kościoła, którzy najbardziej 
zmagali się z wieloma przeciwnościami, którym starczyło sił i 
wytrwałości w dążeniu do celu. Czcimy ich wszystkich 
zapalonymi przed ambonką „zniczami pamięci”; pamięci, 
którą jesteśmy im winni i która prędko nie zaginie. Tu 

wymienił skład komitetu 
– lista nazwisk znajduje 
się w poprzednim 
naszym Tygodniku. 
Zaczęła się Liturgia 
Słowa tej świątecznej 
Mszy Św. 

Okolicznościową 
homilię ks. Prałat 

rozpoczął wspomnieniem genezy istnienia Domu Bożego 
Pierwszy stanął Namiot Spotkania wystawiony przez 
Mojżesza jako dowód wdzięczności i szacunku dla Pana za 
wszystko dobro jakiego doznał naród izraelski w swej 
dotychczasowej historii. Nie było wtedy żadnych innych 

świątyń. Izraelici czcili Boga na terenie obozowisk, na których 
przebywali. W wędrówkach towarzyszył im zawsze Namiot 
Spotkania, wewnątrz którego znajdowała się ich największa 
świętość – złota Arka Przymierza z kamiennymi tablicami 
Dekalogu; daru bezpośredniego od Boga. Do Namiotu wstęp 
miał tylko Mojżesz, później tylko najwyższy kapłan. Było to 
spowodowane bojaźnią i wyjątkową czcią, jaką lud boży 
darzył swego Pana. Przez stulecia lud izraelski wzbogacił się 
bardzo. Posiadał znaczne majątki i okazałe rezydencje – 
tylko Pan (łaskawy opiekun i dawca wszystkiego) przebywał 
wśród nich w skromnym Namiocie Spotkania. Żydzi uznali, 
że tak się nie godzi i podjęli trud budowy świątyni godnej 
Pana. Jerozolimska świątynia przeżywała różne okresy. Była 
burzona i odbudowywana; do naszych czasów przetrwała 
tylko Ściana Płaczu – nieustannie święte miejsce 
wyznawców Jahwe. Do końca życia Jezusa Chrystusa nie 
było żadnych innych świątyń Pana na świecie. W czasach 
prześladowania chrześcijan modlili się oni w różnych 
skromnych miejscach. Dopiero po uznaniu chrześcijaństwa 
rozpoczęto budowę wielu świątyń; część okazałych budowli 
pozostało do naszych czasów. Podziwiamy ich piękno  
i pietyzm, z jakim je zbudowano. To są nasze korzenie.    
Następnie ks. Prałat mówił o Domie Bożym jako jedynym 
miejscu spotkania wiernych z Panem podczas liturgii Mszy 
Św. Mówił o troistości obecności Boga wśród wiernych:  
w Ciele (w które podczas Przeistoczenia zamienia się hostia 
– jest to „szczyt spotkania” człowieka z Bogiem – tylko 
wówczas jesteśmy najbliżej Niego); w Słowie (gdy Pan 
osobiście nas naucza jak żyć, by dojść do zbawienia); i po 
trzecie we Wspólnocie, gdy wierni gromadzą się na modlitwie 
przed Stołem Pańskim – tam, gdzie przynajmniej dwóch czy 
trzech gromadzi się na modlitwie tam jest Pan. Ta homilia 
uświadomiła zgromadzonym jak ważna jest dla nas 
wszystkich ta świątynia.  Na koniec wspomniał,że nie mamy 
żadnej pamiątki po trzecim, drewnianym, kościele. Słyszał o, 
być może, jeszcze istniejących belkach czy deskach z 
tamtego kościoła. Zaapelował o wszelkie informacje w tej 
sprawie - by upamiętnić go chociaż poprzez ocalałe resztki. 
Po Komunii Św. ks. Prałat udzielił zgromadzonym 
okolicznościowego błogosławieństwa. Oby jak najwięcej 
treści tego święta pozostało w naszym życiu. 
                                                            /Zbigniew Adamczyk/ 
 

 
Dożynki Gminne 
 
W niedzielę 20 września  
o godz. 12.00 w kościele  
odprawiona będzie uroczysta  

Msza św. z okazji Gminnego  Święta Plonów.  
Przewodniczyć jej będzie Ks. Bp Michał Janocha.  
Poprzedzi ją korowód dożynkowy  z Cendrowic do Sobikowa 
o godz. 11.15. Serdecznie zapraszamy.                

                                     Duszpasterze oraz Burmistrz 
                                      Miasta i Gminy Góra Kalwaria 

 
 

                                            
 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś Mszą św. o godz. 13:15 

inaugurujemy przygotowanie do Pierwszej 

Komunii Świętej. Obecność obowiązkowa 

dla uczniów klas III i ich rodziców. 

Rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw 

za dzieci, młodzież i wychowawców oraz 

Tydzień Wychowania stojący pod hasłem 

„Wychowywać do pełni człowieczeństwa“. 

Ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na 

Warszawskie Metropolitalne Seminarium 

Duchowne. 

2. Dziękujemy nowożeńcom Marlenie i 

Jackowi za posprzątanie kościoła i ubranie 

ołtarzy kwiatami na dzisiejszą niedzielę. 

Na przyszłą niedzielę prosimy o to również 

nowożeńców. 

3. Jutro, 14 września obchodzić będziemy 

odpust parafialny Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Msze św. o godz. 10.00 i 18.00. 

Głównej Mszy św. o godz. 18.00 

przewodniczyć będzie Nuncjusz 

Apostolski w Polsce ks. abp Celestino 

Migliore. Druga już wizyta Księdza 

Arcybiskupa w naszej parafii będzie okazją 

do poświęcenia witraży w nawie głównej i 

podziękowania fundatorom za ich dobroć. 

Po Mszy św. procesja odpustowa. 

Serdecznie prosimy strażaków, 

ministrantów, bielanki, członków Kółek 

Różańcowych i wszystkie grupy parafialne 

o włączenie się w tę liturgię. 

4. W piątek 18.09. obchodzimy święto św. 

Stanisława Kostki. Patrona Polski i 

Archidiecezji. Tego dnia o godz. 18.00 

zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę św. 

Zachęcamy do spowiedzi i przyjęcia 

Komunii św. 

5. W niedzielę 20 września o godz. 12.00 w 

kościele odprawiona będzie uroczysta 

Msza św. z okazji Gminnego Święta 

Plonów. Przewodniczyć jej będzie Ks. Bp 

Michał Janocha. Poprzedzi ją korowód 

dożynkowy z Cendrowic do Sobikowa o 

godz. 11.15. Tego dnia nie będzie Mszy św. 

dla dzieci o godz. 13.15. 

6. Ruszyła rejestracja uczestników ŚDM w 

Krakowie z Archidiecezji Warszawskiej, 

ponieważ każdy kto chce w nich wziąć 

udział musi zostać zarejestrowany, stąd  

osoby mieszkające na terenie naszej parafii, 

które chcą wziąć udział w Centralnych 

Uroczystościach ŚDM w Krakowie, bardzo 

prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub 

kancelarii parafialnej. W ramach ŚDM 

zapraszamy do włączenia się w wolontariat 

oraz prosimy o zgłaszanie się rodzin 

chętnych przyjąć naszych gości z 

zagranicy. 

7. Przygotowanie Kandydatów do 

Bierzmowania w tym roku rozpoczniemy 

25 września Mszą Świętą o godz. 18:00. 

Młodzież i osoby dorosłe, które chciałby 

rozpocząć przygotowanie, a jeszcze nie 

wypełniły formularza z prośbą o jego 

rozpoczęcie, prosimy o zgłaszanie się do 

zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

8. W dniach 17-18 października planujemy 

pielgrzymkę do Sanktuarium św. 

Antoniego w Radecznicy na Roztoczu. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z 

ks. Mariuszem. 

9. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Arkadiusz Paweł Szpak, kawaler z 

Sierzchowa w par. tutejszej i Agnieszka 

Sylwia Osełka, panna z Kędzierówki. 

Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych. 

10.  Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W 

„Niedzieli” polecamy artykuły na temat 

jutrzejszego święta Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.



Intencje Mszalne 13 IX – 20 IX 
 

Niedziela 13.09. 
8.30  (Czachówek)   
10.00 + Marianny, Stanisława i Piotra (w 17. rocz. śm.) 
Anuszewskich 
10.00 + Czesława Jarosińskiego 
12.00 + Marianny w 7 rocz. śm. , Bogusława, Wacława 
i Radosława Buraczyńskich 
12.00 + Sławomira w 8 rocz. śm. , Henryka w 3 rocz. 
śm. , Wiktorii w 23 rocz. śm. Boguszów, Janiny i 
Romualda Szrubów, Antoniego Piecyk w 3 rocz. śm. 
CHRZEST: 
Al. Awami Maria 
Jan Franciszek Gajownik 
Aleksander Paweł Kępa 
Zuzanna Adamek 
13.15 + Ewy Urbańskiej w 1 rocz. śm. , Janiny i 
Tomasza Karaszkiewiczów, Heleny i Tadeusza 
Ankitów 
Poniedziałek 14.09. 
10.00 + Janiny Gwiazdowskiej, Krystyny Adamskiej 
18.00 Uroczysta suma odpustowa za parafian 
18.00 + Kazimierza w 15 rocz. śm. , Stanisławy, 
Katarzyny, Stanisława Gozdalików, Anieli, Jana, 
Zdzisława Bursa 
Środa, 16.09.   
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
Piątek, 18.09. 
18.00 Intencja wolna  
Sobota, 19.09. 
16.30 + Wandy Marczak w 3 rocz. śmierci 
17.00 ŚLUB: Ewa Piekarniak – Krzysztof Szewczyk 
18.00 + Krzysztofa Iwaniuka w 11 rocz. śmierci 
Niedziela 20.09. 
8.30(Czachówek) 
10.00 + Tadeusza w 18 rocz. śmierci i  Krzysztofa 
Szymaniaków 
10.00 + Elżbiety Gugała w 3 rocz. śm., Heleny 
Krawczyk w 18 rocz. śm 
10.00 + Janiny Milewskiej w 32 rocz. śmierci, dziadków 
Milewskich i Bąków, Zbigniewa Modelskiego 
12.00 + Wiesława w 5 rocz. śm. , Jana w 20 rocz. śm. , 
Aliny, Władysława i Józefy Kopytów 
12.00 + Andrzeja, Marty, Jana, Mariana Ambroziaków, 
Czesława, Franciszki Kamińskich 
12.00 Intencja Dożynek Gminnych 
                                             intencje spisano 11.09.15 

 

 

Refleksja na XXIV 

Niedzielę Zwykłą 

„Łatwo być 

przeciwnikiem” 
To znamienne, że Jezus nie 

nazwał Piotra szatanem (czyli 
przeciwnikiem) wtedy, gdy Piotr się Go wyparł, 

tylko właśnie w tych okolicznościach, o jakich mówi 

dzisiejsza Ewangelia. "Kochać Boga z całego serca 
znaczy mówić TAK, bezwarunkowo, życiu i 
wszystkiemu co życie z sobą niesie. Przyjąć bez 
zastrzeżeń wszystko, co Bóg rozpoczął w 
odniesieniu do czyjegoś życia. Mieć takie samo 
nastawienie jak Jezus, kiedy mówił: Niech się dzieje 
Twoja wola, nie Moja. Kochać Boga z całego serca 
znaczy uczynić swoimi słynne słowa Daga 
Hammarkjolda: Za wszystko, co było - dziękuję. Na 
wszystko, co będzie - tak. To można dać tylko Bogu. 
Na tym polu Bóg nie ma rywali" (Anthony de Mello 
SJ). Jeśli nie chcemy być przeciwnikami Boga 
(szatanami), nie mówmy Mu więcej co jest dla nas 
lepsze. On wie to lepiej. /Mieczysław Łusiak SJ/ 

  
 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Człowiek dzisiaj nie chce iść drogą Jezusa, 

na każdym kroku miast krzyża czeka 

pokusa, 

Szatan od człowieka nie wymaga wiele, 

za kogo uważać Jezusa dowiesz się w 

Kościele, 

«Jeśli kto chce pójść za Mną, …,  
niech Mnie naśladuje». 

A człowiek jak diabeł myśli, że świat 

zawojuje. 
                                                        Kazimierz 

 



  .                                Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 0000 4754 8523 

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

