
   

           Wieści Parafialne 
 

                  Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 35 (62) Rok II  25. 10. 2015 
 

XXX 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: Jr 31, 7-9 (Pan wybawił swój lud) 
Psalm responsoryjny: Ps 126,1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

Drugie czytanie: Hbr 5,1-6 (Chrystus kapłanem na wieki) 

Ewangelia: Mk 10, 46-52 (Uzdrowienie niewidomego)  

 

Parafialny Zespół Caritas w Sobikowie 

Nadrzędny cel jaki przyświeca każdemu działaniu Caritas to realizowanie 

potrzeb duchowych i materialnych człowieka. Cel ten realizowany jest poprzez 

działalność charytatywną i humanitarną wypływającą z ewangelicznego 

przykazania miłości. Działalność ta ma na uwadze godność każdej osoby 

ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.  Parafialny Zespół 

Caritas został reaktywowany w 2013 roku. Opiekun: Ks. Mariusz Białęcki, zarząd: Iwona Matysiak-

Prezes, Danuta Chmielewska-Sekretarz, Edyta Hańczuk-Sekuła-Skarbnik oraz 10 członków. 

                                              Zadania Parafialnego Zespołu Caritas: 

1. Prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej w imieniu wspólnoty 

parafialnej.  

 osoby starsze i samotne 

 rodziny wielodzietne  

 osoby niepełnosprawne i chore 

 rodziny w trudnej sytuacji materialnej 

2.        Poszukiwanie i rozpoznawanie potrzeb i problemów występujących na terenie parafii.  

 aktywne gromadzenie informacji 

 przejrzysta ewidencja 

 stały kontakt i okresowa weryfikacja 

 

W ciągu tych lat pomogliśmy w wyjeździe dzieci w okresie letnim i zimowym (25 dzieci). Organizujemy 

przygotowanie paczek w czasie Świąt Bożego Narodzenia jak również Świąt Wielkanocnych, które 

objęło 45 rodzin. Pomagamy realizować recepty dla osób chorych. W okresie zimowym dowozimy 

węgiel (40 rodzin). Udało nam się zorganizować dwa koncerty charytatywne na dofinansowanie operacji 

Dawida i pomoc dla ŚP Pana Pawła. Prowadzimy sklepik z którego dochód przeznaczamy dla naszych 

podopiecznych. Pomogliśmy rodzinie, która w pożarze straciła dorobek swojego życia. Obecnie 

podjęliśmy działania dotyczące dożywiania dzieci w szkołach naszej Parafii. Jesteśmy wdzięczni 

wszystkim parafianom którzy otworzyli się na pomoc. Tylko dzięki Wam możemy działać i docierać tam 

gdzie tej pomocy potrzeba .Wszyscy mamy świadomość, że bez waszego wsparcia nasze działania nic 

by nie dały . Możemy tylko dziękować Bogu za każdego z Was i modlić się w Waszych intencjach. 

                                             /Iwona Matysiak – Prezes PZC w Sobikowie/ 
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Niezapomniana Pielgrzymka na 

Roztocze i do Radecznicy 

W dniach 17-18 października 
br. 48 osób wzięło udział  
w pielgrzymce do Sanktuarium 
św. Antoniego z Padwy  
w Radecznicy na Roztoczu. 
Wyjazd poprzedziła Msza św. 
o godz. 7.00 sprawowanej 

przez ks. Mariusza i z błogosławieństwem ks. proboszcza. Rangi 
pielgrzymki dodało nadanie Sanktuarium w Radecznicy przez Papieża 
Franciszka tytułu Bazyliki Mniejszej, o co  starali się ojcowie 
bernardyni. Wcześniej stosowną prośbę zakonników poparł bp Marian 
Rojek ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz Konferencja 
Episkopatu Polski. W dniu 4 lipca 2015 r. Ojciec Święty podpisał bullę 
wynoszącą radecznicki kościół do tej najwyższej godności jako 132 
bazyliki w Polsce, ustanawiając w ten sposób kościół w Radecznicy 
kościołem papieskim. W ślad za tym dekretem w dniu 6 września br., 
proklamacji bazyliki dokonał znany nam dobrze Nuncjusz Apostolski 
w Polsce JE abp. Celestino Migliore. Udokumentowane i uznane 
objawienie św. Antoniego miało miejsce 8 maja 1664 roku. Co 
ciekawe, jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie objawił się święty 
Antoni Padewski. Objawienia tego doznał Szczepan zwany Tkaczem 
z racji swojego zawodu. Klasztor i miejsce objawienia mimo 
tragicznych wydarzeń (kasata, pożar i aresztowani zakonników) 
rozwijał  swoją działalność na przestrzeni ostatnich lat bardzo 
burzliwie. Znaczny wpływ na rozwój mieli ojcowie bernardyni  

z o. Oskarem Poździkiem 
gwardianem i proboszczem. 
W szczególności wyróżnił się 
o. Zenon Burdak – ekonom  
i wikariusz klasztoru, który 25 
marca br. głosił rekolekcje 
wielkanocne w naszej parafii. 
Ojciec Zenon z wielką 

serdecznością przywitał naszą grupę. O bogatej, interesującej,  
a czasami dramatycznej historii klasztoru, opowiadał już w nocy z taką 
werwą, że zajęło mu to blisko 1,5 godziny. Dla naszej pielgrzymki 
wyjątkowo też odsłonił cudowny obraz św. Antoniego w głównym 
ołtarzu. Ale przed dotarciem do docelowego miejsca wyprawy do 
Radecznicy, zwiedziliśmy wiele ciekawszych miejsc  
w Lublinie.  Między innym najstarszą z połowy XIII wieku, 
(rozbudowaną w XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego), zabytkową 
Bazylikę Mniejszą (od 1967 r.) pw. św. Stanisława Biskupa 
Męczennika, zwaną także Bazyliką Relikwii (Drzewa) Krzyża 
Świętego (przywiezionych w 1333 r.) lub  zwanej Sanktuarium oo. 
Dominikanów. Jest to jedna z najstarszych świątyń Lublina, a wraz  
z klasztorem jest jedną z najdłużej istniejących instytucji tego miasta 
(w tym roku obchodziła jubileusz 761 lecia). Kolejną atrakcją była 
Archikatedra lubelska pw. Św. Jana Chrzciciela. To dawny kościół 
jezuicki wzniesiony w 1586 -1604. Po pożarze i kasacie od 1832 r. 
erygowany kościół jest siedzibą biskupstwa lubelskiego. Nowy 
klasycystyczny fronton świątyni  projektu Antonio Corazziego 

pochodzi właśnie z tych 
czasów. Archikatedra  
po ostatnich zniszczeniach 
wojennych odbudowana 
została w 1951 
roku.  Kolejna turystyczna 
atrakcja to Zamość – Perła 
Renesansu. Mimo 

deszczowej pogody, renesansowy ratusz wraz z galeriami  
i podcieniami renesansowych kamieniczek (w tym jednej wg. projektu 
renowacji fasady, autorstwa piosenkarza i architekta Marka Grechuty) 
i kilku ormiańskich wokół Rynku Wielkiego  robiły wrażenie. Kolejno 

obejrzeliśmy z doskonale 
przygotowaną przewodniczką 
m.in. synagogę, rynek solny, 
pałac Zamojskich  
z pomnikiem Jana 
Zamojskiego, założyciela  
i twórcy Zamościa oraz park 

założony w 1922-27, obecnie wpisany na listę UNESCO.   Ponadto 
zabudowania forteczne z podziemnym nadszańcem, bramy: lwowską, 
lubelską i szczebrzeską stanowiącą jednocześnie element zamojskiej 
twierdzy. Niektórzy robili zakupy w Zamojskiej Manufakturze Słodyczy 
„Tęcza” przy ul Solnej 3, gdzie cukierki o przeróżnych smakach i lizaki 
wytwarzane są ręcznie. Mimo oczekującej na ceremonię ślubną pary 
nowożeńców, udało się nam wejść do Katedry pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, największego dzieła Bernarda 
Moranda. Katedra, wspaniałe dzieło architektoniczne, powstałe na 
przełomie epoki renesansu i reformy katolickiej, jest jedną  
z najpiękniejszych i najcenniejszych budowli tego typu w Polsce. 
Nawiązuje do pierwowzorów w sztuce północnej Italii.  Jej wnętrze, 
zaskakuje i zadziwia niemal gotycką strzelistością ale i smukłością 
proporcji i lekkością. Jest to jedna z najstarszych budowli, której 
powstanie datuje się na rok 1587. Świątynia jest bazyliką trójnawową 
z kolebkowym sklepieniem opasaną rzędem niższych 
kaplic. Świątynia została konsekrowana 18 listopada 1637 roku, przed 
śmiercią Tomasza Zamoyskiego. W drodze powrotnej z Radecznicy 
wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy Zwierzyniec nad Wieprzem,  
a w nim Kościół "na wodzie" p.w. Św. Jana Nepomucena wzniesiony 
w latach 1741- 47., położony na wyspie z efektownym dojściem przez 
most, Historia tego kościoła wiąże się z Teresą i Tomaszem 
Zamoyskich, którzy w podzięce za narodziny długo oczekiwanego 
syna Klemensa wybudowali kościół barokowy na jednej z czterech 
wysp stawu, usypanych w poprzednim stuleciu przez jeńców tureckich 
i tatarskich. Obejrzeliśmy pomniki poświęcone m.in. żołnierzom Armii 
Krajowej, Batalionów Chłopskich, wywiezionym do obozu w Bełżcu, 
leśnikom, powstańcom styczniowym, jeńcom francuskim, Węgrom,  
a nawet psu Marysieńki Sobieskiej. W parku zatrzymaliśmy się przy 
jedynym na świecie pomniku szarańczy, który upamiętnia zwycięstwo 
nad plagą tych owadów w 1711 roku. Na ulicy Dębowej w Zwierzyńcu 
zwracał uwagę, stojący niemal w połowie jezdni okazały dąb. którego 
w latach 60. XX wieku ekolodzy nie dopuścili do wycięcia. Ostatnio 
dąb został ochrzczony imieniem Krzysztof w nawiązaniu do patrona 
kierowców. Z kolei w Górecku Kościelnym otoczonym lasami Puszczy 
Solskiej zwiedziliśmy raz z przewodnikiem zlokalizowany  tutaj 
modrzewiowy kościół parafialny z 1768 r. wzniesiony z Fundacji IX 
ordynata Jana Jakuba Zamoyskiego,  pw. biskupa i męczennika św. 
Stanisława, na pamiątkę jego objawienia się w 1648 r. Niedaleko 
kościoła znajduje się cmentarz, a na nim groby żołnierzy z 1939 r. oraz 
z bitwy pod Osuchami. Na przepływającej tędy rzece Szum znajduje 
się kapliczka "na wodzie" z XIX w. Wewnątrz niej cenny obraz św. 
Stanisława z XVIII w. Istnieje tutaj także druga kaplica – "pod dębami", 
w niej znajduje się pień sosny przy którym objawił się św. Stanisław, 
jego obraz, a także obrazy św. Agnieszki i św. Barbary. Kapliczka ta 
otoczona jest 6 pomnikowymi dębami szypułkowymi (jeden z nich ma 
w obwodzie 7m i 30 cm). Obok kaplicy znajdują się stacje drogi 
krzyżowej wyrzeźbione z drewna. Przy parafii działa muzeum. 
Niedaleko Górecka, na rzece Szum, obejrzeliśmy tamę  
i znajdującą  się lokalną hydroelektrownię napędzaną wodą spadającą 
z wysokości 10 m.  Miłym akcentem w czasie słonecznej drugiego dnia 
pielgrzymki była wizyta w pijalni zwierzynieckich piw (Perła, 
Zwierzyniec, Pils, Ordynackie i Roztocze), produkowanych  
w pobliskim browarze,  założonym w ramach Ordynacji 
Zamojskiej przez Stanisława Kostkę Zamoyskiego w 1806 
roku. Zaopatrzeni w zwierzynieckie trunki, w wyśmienitych humorach 
i nastrojach, a niektórzy z zebranymi świeżymi grzybami,  
po odśpiewaniu pielgrzymkowego hymnu, wróciliśmy do Sobikowa  
i Czachówka ok. 22.00. Do zobaczenia na kolejnej pielgrzymce. 

/Kazimierz Dusza/
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Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś IV Niedziela miesiąca – po Mszach 

św. PZC zbiera dobrowolne ofiary na rzecz 

potrzebujących z naszej parafii. Po Mszach 

św. o godz. 10.00 i 12.00 Zespół Genesis da 

koncert dziękczynny za ofiarność na rzecz 

Caritas.  

2. Po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie 

formacyjne dla dzieci 

pierwszokomunijnych i ich rodziców. 

Obecność obowiązkowa. Na tym spotkaniu 

dzieci, za których opłacona została składka 

otrzymają różańce. 

3. Dziękujemy nowożeńcom Marcinowi i 

Klaudii za posprzątanie kościoła i ubranie 

kwiatami ołtarzy na dzisiejszą niedzielę.  

4. Na stoliczku za ławkami wyłożone są 

kartki na wypominki. Od dziś można 

składać je w zakrystii i kancelarii. W dniach 

1 i 2 listopada Wypominki przyjmowane 

będą również na cmentarzu. Jak zwykle 

prosimy o segregowanie śmieci i 

zachowanie należytego porządku na 

cmentarzu. W tym tygodniu dodatkowo 

wystawione będą przyczepy na które 

prosimy wyrzucać tylko liście i kwiaty. 

Prosimy Kółka Różańcowe o 

uporządkowanie grobów kapłańskich. 1 i 2 

listopada na cmentarzu parafialnym 

Ministranci z naszej parafii rozprowadzać 

będą znicze. Dochód ze sprzedaży zniczy 

przeznaczony zostanie na dofinansowanie 

tegorocznego obozu zimowego dla 

Ministrantów. 

5.  W przyszłą niedzielę Uroczystość 

Wszystkich Świętych. Po Mszy św. o godz. 

10.00 wyruszy na cmentarz procesja 

żałobna. Podczas procesji modlimy się za 

zmarłych poleconych tego roku w 

wypominkach jednorazowych. Ok. godz. 

12.00 przy ołtarzu polowym na cmentarzu 

odprawimy Mszę św. w intencji wiernych 

pochowanych na naszym cmentarzu. Po 

Mszy św. wg życzenia święcić będziemy 

pomniki. Tego dnia nie będzie Mszy św. o 

13.15 dla dzieci. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie ponownie na pokrycie 

zadłużenia za nowe ogrodzenie cmentarza. 

6. W poniedziałek 2 listopada 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych (Dzień Zaduszny). Msze św. w 

Sobikowie o godz. 10.00 i 17.00. 

Zapraszamy. 

7. Od października do 1 kwietnia 2016 

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.  

8. Dnia 22 października odbyła się 

Peregrynacja Krzyża i Ikony Matki Bożej 

Salus Populi Romani – symboli ŚDM w 

naszej parafii. Symbole ŚDM w asyście 

naszych Strażaków przybyły do 

Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w 

Cendrowicach. Bardzo serdecznie 

dziękujemy Wolontariuszom ŚDM, 

Dyrekcji, Nauczycielom, młodzieży 

gimnazjalnej i gminnym służbom 

porządkowym  za pomoc w jej 

przeprowadzeniu. 

9.  Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny. 

 

 

Panu Romanowi Rudzkiemu, 

byłemu kościelnemu z 

Czachówka i jego Żonie 

składamy serdeczne gratulacje  

z okazji 65 rocz. Małżeństwa i 

życzymy wielu łask Bożych na 

dalsze lata małżeństwa. 
/Duszpasterze i Parafianie/ 

 



Intencje Mszalne 25 X – 01 XI 
 

Niedziela 25.10. 
8.30 (Czachówek) O Boże bł. i potrzebne łaski w 65 rocz. 
ślubu Stanisławy i Romana Rudzkich 
8.30 (Czachówek) 8.30 + Józefa Pietranika w 2 rocz. śmierci 
10.00 + Tadeusza (im.), Krystyny Tywonków 
10.00 + Cecylii, Leny, Adama Stanisławskich 
Nabożeństwo Różańcowe 
12.00 + Jerzego Jeziorskiego w 15 rocz. śmierci 
12.00 + Stanisławy i Stanisława Urbanowiczów 
CHRZEST: Kinga Cieplewska 
13.15 + Eugeniusza i Jadwigi Zwolińskich, Jana i Jadwigi 
Plesiewiczów i zm. z tych rodzin 
13.15 + Stanisławy Ochniak w 2 rocz. śmierci 
Spotkanie formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i 
ich rodziców 
Poniedziałek 26.10. 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00  O Boże bł. dla Elżbiety i Zenona Pietrzyk 
Wtorek 27.10. 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00 O Boże bł. dla pracowników Pensjonatu „U Zbója” 
Środa, 28.10. 
16.30  Nabożeństwo Różańcowe  
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
+ Genowefy Berlińskiej w 10 rocz. sm. 

+ Tadeusza Płaczka (im.) 

+ Marii i Franciszka Zająców 
Czwartek 29.10. 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00 + Barbary Gdeczyk 
Piątek, 30.10. 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00 Intencja wolna 
Sobota, 31.10. 
16.00 + Mariana Służewskiego w 19 rocz. śm. , Władysławy 
Kozickiej w 3 rocz. śm. , Zygmunta Kozickiego, Henryka 
Służewskiego 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00 + Melanii w 12 rocz. śm. , Andrzeja Osiadaczów, 
dziadków Krawczyków i Osiadaczów 
Niedziela 01.11. 
8.30  (Czachówek) Intencja wolna   
10.00 + Czesława Piecha w 6 rocz. śm. , Mariannę, 
Jarosława, Grzegorza, Jana, Annę Piechów, Władysława, 
Genowefę Karaluchów, Małgorzatę Michalską 
10.00 + Jana, Zbigniewa, Aleksandry Chmielewskich, 
Jadwigii Zagalskiej 
12.00 Za Wszystkich Wiernych Zmarłych na Cmentarzu 

 
intencje spisano 24.10.15 

 

 

Refleksja na XXX  

Niedzielę Zwykłą 

„Przywrócić wzrok 

niewidomemu ” 

 
Wciąż jesteśmy rozpięci między 

grzechem a życiem w Duchu, między 

doczesnością a nadzieją wieczności. Już poznaliśmy 

Chrystusa i należymy do Niego przez chrzest, a jeszcze 

ciemności próbują się wedrzeć w nasze życie i oderwać od 

Niego. Już coś wiemy, rozumiemy, ale jeszcze nie do 

końca… Chrystus jest Tym, który przywraca wzrok 

niewidomym; Tym, który na nasze życie rzuca światło przez 

Ewangelię. Wołajmy dziś do Niego, z głębi naszych serc, 

aby rozproszył nasze ciemności i przyciągnął nas do siebie 

– nierozerwalnie, na zawsze.                  /Hanna Ożdżyńska/ 

 

 

  
Serdecznie zapraszamy 

na Nabożeństwa 
różańcowe. 

 
W tym tygodniu 
nabożeństwo w 

Sobikowie o godz. 16:30 poprowadzą: 
 
26.10. 2015 r. Poniedziałek. – Parafialna Rada Ekonomiczna 
27.10.2015 r. Wtorek – Dzieci ze Szkół Podstawowych 
28.10.2015 r. Środa – Animatorzy Kandydatów do Bierzmowania 
29.10.2015 r. Czwartek - Ministranci  
30.10.2015 r. Piątek – KŻR z Buczynowa i Aleksandrowa 
31.10.2015 r. Sobota – KŻR z Sierzchowa 
--------------------------------------------------------------------------------- 
W Czachówku o godz. 18:00  
26.10.2015 r. Poniedziałek. – Animatorzy Kand. do Bierzmowania 
27.10.2015 r. Wtorek – Dzieci ze Szkół Podstawowych 
28.10.2015 r. Środa – Parafialna Rada Ekonomiczna 
29.10.2015 r. Czwartek – Ministranci 
30.10.2015 r. Piątek – KŻR z Czachówka 
31.10.2015 r. Sobota – KŻR z Bronisławowa 

 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
    Brakuje nam prawdziwej wiary Bartymeusza, 

 która dla nas przykładem i Jezusa 

porusza, 

 więc wołajmy  « Synu Dawida, ulituj się 

nade mną». 

 Rzućmy wszystko i pójdźmy w ciemno, 

 by móc usłyszeć co Ewangelia mówiła - 

 «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». 
     

                                                             Kazimierz 
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