
   

           Wieści Parafialne 
 

                  Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 33 (60) Rok II  11. 10. 2015 
 

XXVIII 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: Mdr 7, 7-11 (Mądrość to skarb najcenniejszy) 
Psalm responsoryjny: Ps90, 12-13. 14-15. 16-17 

Drugie czytanie: Hbr 4, 12-13 (Skuteczność słowa Bożego) 

Ewangelia: Mk 10, 17-30 (Rada dobrowolnego ubóstwa)  

 

XV  Dzień Papieski  

Znamienne słowa wypowiedział Ojciec Święty Franciszek w homilii kanonizacyjnej papieży Jana XXIII i 

Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r.: „Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że 

chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy 

proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy i go 

wspiera”. Idąc za myślą Ojca Świętego Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, że tegoroczny , 

XV Dzień Papieski będziemy obchodzili 11 października pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny. 

Rodzina to niezwykle istotne, by nie użyć słowa palące zagadnienie, zarówno w ewangelizacji świata, 

jak i w duszpasterstwie Kościoła. Wołanie o silną 

rodzinę, w której realizuje się najpełniej miłość 

mężczyzny i kobiety oraz przychodzą na świat 

szczęśliwe dzieci rozlega się coraz mocniej. Wiele 

środowisk podziela pogląd św. Jana Pawła II 

o rodzinie, jako niezastępowalnym do 

końca i optymalnym środowisku dla człowieka, który 

może dojrzewać w klimacie miłości ofiarowanej mu 

bezinteresownie przez kochających rodziców, 

a więc ojca i matkę. Podkreśla się, że dziecko ma 

także prawo do rodzeństwa, dzięki któremu proces 

jego uspołecznienia jest owocniejszy i bardziej 

skuteczny niż w wypadku jedynaka, co ma ogromne znaczenie nie tylko dla konkretnej jednostki, ale 

także dla życia społecznego we wszelkich jego przejawach Niestety, tak pojęta rodzina, która swe źródło 

ma w zamyśle Bożym, zbudowana na mocy IV przykazania i wyłącznej, wiernej oraz dozgonnej miłości 

wynikającej z sakramentalnego związku małżeńskiego mężczyzny i kobiety nie jest dziś rzeczywistością 

ani oczywistą, ani powszechną. Obserwujemy z bólem kryzys rodziny, rozpad więzi małżeńskich na 

niespotykaną dotąd skalę, rzeszę osób żyjących w kolejnych związkach, oraz niechęć młodzieży nie 

tylko do zawierania sakramentu małżeństwa, ale również do legalizowania wspólnego życia choćby na 

prawie świeckim. Ofiarami takiego podejścia do małżeństwa i rodziny są doświadczające samotności i 

niepewności dzieci nie znające swych biologicznych rodziców oraz cierpiący zdradzeni 

współmałżonkowie borykający się z przeróżnymi trudnościami. Nie są to wszystkie niepokojące 

zjawiska, które należałoby poruszyć w temacie rodziny. Te są najbardziej widoczne i częste. Jan Paweł 

II widział w trosce Kościoła o rodzinę troskę o całego człowieka. Kryzys rodziny jest ostatecznie 

kryzysem człowieka i chwilę potem kryzysem Kościoła. Św. Jan Paweł II przekonywał, że małżeństwo i 

rodzina pojmowane w duchu Ewangelii są drogami do szczęścia i realizacją wzniosłego powołania do 

miłości. Są to może rzeczywistości kruche i niewystarczające, ale nie ma innych, które mogłyby je 

zastąpić.                                                                                                                  (dokończenie na str. 2) 

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


XV Dzień Papieski przypada na czas 
szczególny. W zeszłym roku zakończyły się 
obrady III Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Ogólnego Synodu Biskupów na temat 
wyzwań duszpasterskich wobec rodziny w 
kontekście nowej ewangelizacji. 
Tegoroczny Dzień Papieski będziemy 
przeżywali w kontekście trwającego wtedy 

innego ważnego wydarzenia. W dniach 4-15 października 2015 r. 
obradować będzie XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu 
Biskupów na temat „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie 
współczesnym”. Dzień Papieski będzie szczególnie dobrą okazją do 
modlitwy za rodziny przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – 
„patrona rodziny” oraz powrotu do jego nauczania. O randze rodziny 
niech świadczą jego słowa z Listu do rodzin, z 1994 roku. Papież 
napisał wtedy: Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą 
i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, 
pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i 

niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina 
jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć.Wszak normalnie 
każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, 
że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym 
przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje 
rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i 
bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia 
swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich 
sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję 
podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z 
kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale 
nawet kiedy wybiera życie w samotności — to i tutaj rodzina pozostaje 
wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta 
podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne 
człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż nie 
mówimy również o „rodzinie ludzkiej”, mając na myśli wszystkich na 
świecie żyjących ludzi?” (List do rodzin, nr 2). W Kaliszu, na polskiej 
ziemi powiedział.: „Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie 
zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki 
sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej 
przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie 

wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą. Jest komunią osób 
zjednoczonych miłością. (…) Rodzina chrześcijańska, wierna swemu 
sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem 
bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga 
stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez taką 
miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem 
pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym 
środowiskiem życia i miłości”. (Kalisz 1997 r.) Nie mniej ważne słowa 
padły w Nowym Targu, w 1979 roku. Niech one stanowią motto 
tegorocznego XV Dnia Papieskiego oraz motyw do wspólnej modlitwy 
za wielkie dobro jakim nadal pozostaje rodzina: „Słusznie mówi się, że 
rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest 

podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy 
naród, bo od tego zależy człowiek.Więc życzę, ażebyście byli mocni 
dzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby 
człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź 
małżonków — rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w 
stanie zastąpić. I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska 
dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się 
naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym 
poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio 
w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr 
człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa 
do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia 
pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe 
dobro człowieka”.  

/ks. Dariusz Kowalczyk/ 
 

PROGRAM STYPENDIALNY     
 
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 13 lat prowadzi program 
stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, 
pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą 
już 2500 osób z 42 diecezji Polski. Środki na stypendia uzyskiwane 
są przede wszystkim ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia 
Papieskiego. Prowadzimy kwestę kościelną w polskich i 
zagranicznych parafiach oraz publiczną na ulicach miast. Na 
Fundację można też odpisać 1% podatku oraz przekazać darowiznę 
od organizacji i osób indywidualnych. Stałymi partnerami programu 
stypendialnego Fundacji są Narodowy Bank Polski, Poczta Polska 
Rozwoju Wsi Polskiej oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Zasady pomocy: Pomoc skierowana jest przede wszystkim dla 
uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych i towarzyszy 
młodemu człowiekowi przez kolejne etapy kształcenia aż do 
ukończenia studiów, o ile spełnia on określone kryteria regulaminowe. 
Podstawowym kryterium jest średnia ocen - minimum 4,8, 
pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców, oraz 
trudna sytuacja finansowa. Według regulaminu przyznawania i  
realizacji stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia", jest to 0,7 
najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej. W tym roku ta kwota wynosi 1120 zł brutto. 
Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające 
codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z 
pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do 
szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy 
przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, zakup 
instrumentów muzycznych itp. Miesięcznie stypendyści otrzymują do 
310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) lub do 480 zł (szkoły wyższe). 
Formacja i integracja: Program stypendialny obejmuje nie tylko 
pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku 
spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z 
największych miast Polski. Jak zostać stypendystą?: By móc 
aplikować o stypendium Fundacji, należy zgłosić się do księdza 
koordynatora, który dysponuje formularzami wniosków o stypendium i 
poprowadzi przez wszystkie formalności. O dane teleadresowe księży 
zapytaj swoich miejscowych duszpasterzy.  

 
 Serdecznie zapraszamy 

na Nabożeństwa 
różańcowe. 

 
W tym tygodniu 
nabożeństwo w 

Sobikowie o godz. 16:30 poprowadzą: 
12.10.2015 r. Poniedziałek. – Parafialny Zespół ŚDM 
13.10.2015 r. Wtorek – KŻR z Cendrowic 
14.10.2015 r. Środa – KŻR z Buczynowa i Aleksandrowa 
15.10.2015 r. Czwartek - Ministranci  
16.10.2015 r. Piątek – Kandydaci do Bierzmowania  
z gr. p. Bulder i p. Hulanickiego 
17.10.2015 r. Sobota – KŻR z Sierzchowa 
18.10.2015 r. Niedziela – Ministranci 
19.10.2015 r. Poniedziałek – Dzieci ze Szkół Podstawowych 
--------------------------------------------------------------------------------- 
W Czachówku o godz. 18:00  
12.10.2015 r. Poniedziałek. – Dzieci ze Szkół Podstawowych 
13.10.2015 r. Wtorek – Parafialna Rada Ekonomiczna 
14.10.2015 r. Środa – KŻR z Czachówka 
15.10.2015 r. Czwartek – Ministranci 
16.10.2015 r. Piątek – Kandydaci do Bierzmowania  
z gr. p. Jadwigi Otulak i p. Marzeny Filutowskiej 
17.10.2015 r. Sobota – KŻR z Bronisławowa 
18.10.2015 r. Niedziela – KŻR z Czachówka 
19.10.2015 r. Poniedziałek – Dzieci ze Szkół Podstawowych 
 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. Dziś obchodzimy XV Dzień Papieski pod 

hasłem: Jan Paweł II – Patron rodziny. Tego dnia 

prowadzona jest zbiórka do puszek dla 

stypendystów Fundacji Dzieło Nowego 

Tysiąclecia., którą przed naszym Kościołem 

prowadzą Wolotariusze Parafialnego Zespołu 

ŚDM, którym z serca dziękujemy za zangażowanie 

i włączenie się w obchody Dania Papieskiego. Dziś 

przed kościołem św. Anny w Warszawie o godz. 

16.00 koncert, któremu towarzyszyć będzie wiele 

innych atrakcji. Organizatorzy zapraszają. 

Również z okazji Dnia Papieskiego wczoraj i w 

dniu dzisiejszym odbywa się V Turniej Papieski 

szóstek piłkarskich organizowany przez 

Stowarzyszenie „Nasza Parafia”. Zapraszamy od 

godz. 12.00 kategoria Open, następnie mecz 

Samorządowcy kontra Stowarzyszenie „Nasza 

Parafia”. Ok. 15.00 rozdanie nagród. Serdecznie 

zapraszamy 

2. Dziękujemy nowożeńcom Julii i Adamowi za 

posprzątanie kościoła i ubranie kwiatami ołtarzy na 

dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy 

o to mieszkańców Julianowa. 

3. We środę 14 października z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej o godz. 18:00 zapraszamy wszystkich 

nauczycieli na Mszę Św. sprawowaną w ich 

intencji. Prosimy Dyrekcje szkół z terenu naszej 

parafii o asystę pocztów sztandarowych podczas 

Mszy Świętej. Po Eucharystii spotkanie na 

plebanii. Serdecznie zapraszamy wszystkich 

nauczycieli i katechetów. 

4.Przypominamy, że do 1 kwietnia Nabożeństwa i 

Msze św. odprawiamy w porządku zimowym tj. o 

godz. 16.30 i 17.00.  

W październiku zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa różańcowe odprawiane w Sobikowie 

codziennie o godz. 16.30 a w Czachówku o godz. 

18.00. Tam  

w poniedziałek, środę i piątek poprzedzone one 

będą Mszą św. Jak poprzednio prosimy dzieci i 

młodzież o kartki z nazwiskami tych, które 

chciałyby w kolejnych dniach gościć na całą dobę 

figurkę Matki Bożej w swoim domu. 

5. Prosimy aby rodzice uczniów klas III, którzy 

będą przystępować do I Komunii Świętej w naszej 

parafii, a nie wpłacili do dn. 11 października br. 50 

zł na składkę za pamiątki pierwszokomunijne , aby 

uczynili to w tym tygodniu. Rodziców dzieci ze 

szkół podstawowych w Czachówku i Czaplinku 

prosimy o wpłacanie składki do p. Marii Fiejki, 

natomiast rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Dobieszu o wpłacanie składki do ks. Mariusza.  

6. Ze względu na Pielgrzymkę do Radecznicy, 

spotkanie formacyjne dla dzieci 

pierwszokomunijnych i ich rodziców odbędzie się 

w niedzielę 25 października o godz. 13.15. 

Obecność obowiązkowa. Na tym spotkaniu dzieci, 

za których opłacona została składka otrzymają 

różańce. 

7. Dziś o godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania. Przed Mszą Św. o 

godz. 17:40 Wolontariusze Parafialnego Zespołu 

ŚDM zapraszają na czuwanie modlitewne, które 

jednocześnie będzie przygotowaniem do Mszy Św. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

8. Spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów 

wyjeżdzających na Pielgrzymkę do Radecznicy i 

na Roztocze odbędzie się w Sobikowie 15 

października o godz. 19:00. Na spotkaniu 

wpłacamy pozostałą kwotę wyjazdu. 

9. Poszukujemy katechety na zastępstwo w SP w 

Dobieszu za p. Krystynę Borowską, która 

przebywa na zwolnieniu lekarskim. Osoby 

zainteresowane zapraszamy do kancelarii lub 

zakrystii. 

10. Dnia 17 października w Kościele 

Seminaryjnym rozpocznie się w naszej 

Archidiecezji Peregrynacja Krzyża i Ikony Matki 

Bożej Salus Populi Romani – symboli ŚDM. W 

naszej parafii peregrynacja odbędzie się 22 

października. Symbole ŚDM w asyście naszych 

Strażaków przybędą o godz. 9:30 do Gimnazjum 

im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach, gdzie 

wraz z Wolontariuszami ŚDM , Dyrekcją, 

Nauczycielami, młodzieżą gimnazjalną  odbędzie 

się spotkanie w Sali Gimnastycznej. Peregrynacja 

w naszej parafii potrwa ok 45 min. Zapraszamy do 

licznego udziału młodzież ale też wszystkich 

pozostałych parafian w tym podniosłym i 

wyjątkowym wydarzeniu. Na powitanie symboli 

gromadzimy się przed Gimnazjum w 

Cendrowicach. 

 11. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie 

formacyjne w grupie dla kandydatów do 

bierzmowania: w piątek 16.10. 2015 r.  gr. P. Anny 

Bulder i p. Jana Hulanickiego o godz. 18.00 Rok I 

a o godz. 19.00 Rok II; 

12.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” , w 

którym pierwsze relacje z odbywającego się 

Synodu poświęconemu rodzinie i małżeństwu i 

„Niedziela”, a w nim artykuł na temat dziecka 

utraconego. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny. 
 



Intencje Mszalne 11 X – 18 X 
 

Niedziela 11.10. 
8.30 (Czachówek) 
10.00 + Edmunda Wlazło w 19 rocz. śm., Andrzeja oraz zm. z 
rodz. Wlazłów i Kacprzaków 
10.00 O Boże bł. dla Moniki, Bartka, Zuzi, Krzysia oraz  
za + Pawła Pęczka 
Nabożeństwo Różańcowe 
12.00 + Zbigniewa, Heleny i Władysława Czupryńskich, Jana 
Należytego, Bronisławy Krawczyk 
12.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Joanny Trzeciak w 80 
rocz. ur. 
CHRZEST: Zofia Halina Stereńczak 
13.15 + Piotra w 20 rocz. śm. , Wiesława Biczyków 
13.15 + Zofii, Stanisława i Wandy Zwolińskich 
18.00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do 
Bierzmowania 
+ Józefa, Marianny, Franciszka oraz dziadków Łuczaków 
Poniedziałek 12.10. 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00  Intencja wolna 
Wtorek 13.10. 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00 + Zenona Anuszewskiego w 30 dni po śmierci 
Środa, 14.10. 
16.30  Nabożeństwo Różańcowe  
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
18.00 Msza Św. z okazji Dnia Nauczyciela 
Czwartek 15.10. 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00 Dziękczynno - błagalna w 65 rocz. ur. i im. Jadwigi 
Piątek, 16.10. 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00 + Zbigniewa, Zdzisława, Pauliny, Wacława, Edwarda 
Ignaczaków  
Sobota, 17.10. 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00 + Walentyny i Stefana Buldeska, Janiny, Stefana i 
Stanisławy Błaszczyńskich oraz Mileny Kostka 
Niedziela 18.10. 
8.30  (Czachówek)   
10.00 + Zdzisława Smakoszewskiego w 10 rocz. śmierci 
10.00 + Bogusławy Kozyra w 1 rocz. śmierci 
Nabożeństwo Różańcowe 
12.00 + Zofii Miszkowskiej w 2 rocz. śmierci, Gabrielę i Jana 
Wójcików 
12.00 + Tadeusza Niżińskiego w 2 rocz. śm., Heleny, 
Szczepana Nizińskich, Józefy i Stanisława Rudzkich 
CHRZEST: Sylwia Matysiak 
13.15 + Jadwigi i Jerzego Gorzkowskich, zm. z rodz. 
Gorzkowskich 
13.15  + Teresy Kopyszko (im.) 
 
                                                             intencje spisano 09.10.15 

 

 

Refleksja na XXVIII 

Niedzielę Zwykłą 
 

„Rada dobrowolnego 

ubóstwa” 
 

Boża mądrość wskazuje drogę do 

prawdziwego skarbu, którym nie są ani 

bogactwa, ani jakiekolwiek inne dobra 

doczesne. „Co mam czynić?” – pyta 

bogaty młodzieniec. „Idź, sprzedaj 

wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, 

a będziesz miał skarb w niebie” – 

odpowiada Chrystus. Serca ludzkiego nie 

zaspokoją namiastki. Więź z Bogiem i – 

w Bogu – z drugim człowiekiem jest 

prawdziwym skarbem, zdolnym nas 

zaspokoić i uszczęśliwić. Bogactwo 

dzielone z bliźnimi w potrzebie otworzy 

nam drogę do królestwa niebieskiego. 
  

/Bogna Paszkiewicz/ 

  
 

Peregrynacja Znaków ŚDM 
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Gimnazjum im. Feliksa 

Kapackiego w Cendrowicach 

 

 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

    Mądrość darem najlepszym dla życia Twojego, 
 bez niej « …trudno wejść do królestwa Bożego  

 tym, którzy w dostatkach pokładają ufność.» 
 Mądrość to cecha umysłu, rozwaga, 

roztropność,  

 to nie bogactwa świata, to szukanie w nim 

planu Boga, 
 módl się o nią ciągle i wytrwale, to najlepsza 

droga.  

                                                                 Kazimierz 
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