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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: 1 Krl 17,10-16 (Uboga wdowa karmi Eliasza) 
Psalm responsoryjny: Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10 

Drugie czytanie: Hbr 9,24-28 (Jedyna ofiara Chrystusa) 

Ewangelia: Mk 12,38-44 (Wdowi grosz)  

 

„RODZINY NIE DA SIĘ ZASTĄPIĆ” 

 
O owocach Synodu o Rodzinie i spornym punkcie 85,  

a także o "sztuce towarzyszenia" małżeństwom  

i planowanej reformie duszpasterstwa rodzin w 

archidiecezji warszawskiej: kard. Kazimierz Nycz 

podsumowuje Synod o Rodzinie 

Jakie odpowiedzi przyniósł zakończony przed niespełna 

tygodniem synod biskupów w temacie powołania i misji 

rodziny? I jakie pytania postawił? 

– Mam głębokie przekonanie, że synod spełnił oczekiwania i nadzieje pokładane przez wielu 

ludzi, także przeze mnie. Nie uciekł od żadnych problemów, które były już sygnalizowane na 

synodzie nadzwyczajnym i w dokumencie roboczym Instrumentum laboris. Biskupi dyskutowali 

na te tematy otwarcie. Zarówno dokument końcowy, jak i przebieg dyskusji podzielonej na trzy 

części odzwierciedlił wszystkie trzy części Instrumentum laboris. Nie było więc tak, że synod 

został sprowadzony jedynie do tematów pochodzących z zewnątrz, a interesujących media  

i opinię publiczną. Była więc dyskusja dotycząca oceny sytuacji rodziny we współczesnym 

świecie, był pozytywny wykład teologiczno-duszpasterski nt. małżeństwa i rodziny oraz dyskusja 

na temat konkretnych spraw pastoralnych. Ta proporcja a nie dysproporcja zagadnień, świadczy 

o tym, że synod pilnował właściwego mu porządku kościelnego. Zachował swoją rolę i miejsce w 

Kościele, bo zgromadzenie synodalne to jest praca dla Kościoła, pomocniczość w stosunku do 

papieża, który od synodu otrzymał dokument końcowy. Tym razem bardzo duży. Do papieża 

należy teraz zadanie, żeby z tym, co otrzymał zrobić to, co dla Kościoła i dla małżeństwa i rodziny 

jest ważne. Czy ujmie to w dokumencie, który będzie klasyczną adhortacją czy w innej formule, 

tego dziś nie wiemy. 

Jaka jest więc dziś misja rodziny? 

Synod pokazał różnorodność problemów rodziny i małżeństwa na poszczególnych kontynentach 

i w poszczególnych krajach. Te problemy bywały tak rozbieżne, że pojawiły się nawet głosy o 

potrzebie decentralizacji w ich rozwiązywaniu. Miałaby ona dotyczyć także wykładu o 

nierozerwalności małżeństwa, jego sakramentalności czy doktryny Kościoła. Głosy te nie znalazły 

powszechnej aprobaty i Bogu dzięki nie znalazły się wprost w dokumencie końcowym. Byłoby to 

wielkie ryzyko relatywizmu między poszczególnymi rejonami świata. Czym innym jest bowiem 

inkulturacja, a czym innym rozpatrywanie problemów małżeństwa i rodziny według jakichś 

lokalnych uwarunkowań. 

(dokończenie na str.2) 
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Synod nie unikał tematów trudnych, związanych z 
małżeństwem i rodziną, ale dochodził zawsze do konkluzji, 
że trwały, sakramentalny związek mężczyzny i kobiety jest 
nie do zastąpienia. Nawet trudne sytuacje małżeństw 
rozwiedzionych, małżeństw zawartych na próbę, 
kohabitacji czyli par żyjących bez żadnego formalnego 
związku, nawet te sytuacje nie pozwalają absolutnie na 
wyciągnięcie wniosku, że rodzina oparta na prawdziwym 
małżeństwie jest do zastąpienia. To podkreślenie, moim 
zdaniem, jest niesłychanie ważne. 
Uwagę mediów skupiły przede wszystkim 3 punkty 
dokumentu końcowego (84-86), dotyczące sytuacji i 
duszpasterstwa osób rozwiedzionych, żyjących w 
powtórnych związkach. Jak Ksiądz Kardynał postrzega 
opisane tam problemy i propozycje synodu. 
To, że media skoncentrowały się na tych trzech punktach, 
było do przewidzenia, gdyż podobnie było przed, podczas 
i po ubiegłorocznym synodzie. Osobiście mnie to nie  
zdziwiło. Ale cieszę się, że odpowiedź synodu zawarta w 
dokumencie końcowym, w tych 3 punktach, o które Pani 
pyta jest bardzo spokojna. Najbardziej cieszy mnie to, że 
zasygnalizowane rozwiązanie ma charakter 
kontynuacji nauki Kościoła. To nie jest tak, że 
poszczególni papieże mają własną naukę na 
temat małżeństwa i rodziny. Nie. Oni wnoszą 
poprzez swój pontyfikat własny wkład w 
naukę Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Te 
trzy punkty są de facto kreatywną 
kontynuacją tego, co nauczał Jan Paweł II i 
Benedykt XVI. Dlatego kluczowy cytat z 
„Familiaris consortio”, który znalazł się w dokumencie 
końcowym, świadczy jak najbardziej o tym, że wróciliśmy 
do tego, co jest znaczące i ważne, a co wniósł w naukę 
Kościoła o małżeństwie i rodzinie Jan Paweł II. W związku 
z tym, możemy co najwyżej mówić o przywołaniu i pewnym 
zaktualizowaniu po 30 latach tego, co papież mówił o 
małżeństwie i rodzinie. Nawet „rozeznanie 
duszpasterskie” na forum externum jak i forum internum, o 
którym mówi punkt 85, jest obecne już u Jana Pawła II w 
„Familiaris consortio”. W dokumencie końcowym synodu 
zostało to po prostu przywołane. To nie są nowe rzeczy. W 
moim najgłębszym odczuciu, nie wolno tych punktów, 
zwłaszcza punktu 85, traktować ambiwalentnie, jakby 
oznaczał, że „jedni wygrali a drudzy przegrali”. Nie. Nie 
można powiedzieć, że w tym punkcie synod otworzył nową 
drogę, nie można też powiedzieć, że niczego 
nie otworzył. To nie w kategoriach zwycięzców i 
przegranych toczą sie synody. Punkty te rozważają 
integrację z Kościołem człowieka rozwiedzionego, 
żyjącego w powtórnym związku. Reflektują nad tymi 
przestrzeniami działalności Kościoła, parafii, wspólnot, 
instytucji, organizacji, w których ten człowiek może, a 
nawet powinien uczestniczyć – i nie być w nich piętnowany. 
Dla mnie, biskupa, i myślę, że też dla każdego księdza i 
każdego świeckiego w Kościele te trzy punkty są pytaniem: 
czy rzeczywiście robimy wszystko, żeby tych ludzi, nie tylko 
– nie daj Boże – tolerować, ale żeby widzieć w Kościele ich 
miejsce. Niewątpliwie jest to bardzo ważne wyzwanie dla 
duszpasterzy, ale także dla całej wspólnoty kościelnej. 
Pojawiają się niekiedy obawy, że jeżeli Kościół czy 

duszpasterze zajmą się osobami ze skomplikowaną 
historią życia, to zabraknie ich troski o tych, którzy 
pomimo trudności starają się być wierni przysiędze 
małżeńskiej. Jak Ksiądz Kardynał odniósłby się do 
tych obaw? 
Bardzo spokojnie trzeba się odnieść – to znaczy według 
Ewangelii. Takich ludzi w Polsce jest ogromnie dużo. 
Przecież rozpada się jedna trzecia małżeństw a ta 
tendencja utrzymuje się przynajmniej już od 20-25 lat. Na 
świecie jest pod tym względem jeszcze gorzej. Jeżeli do 
tego dodać ludzi, którzy bez przeszkody żyją w tzw. 
wolnych związkach czy na próbę to jest to już duża część 
społeczeństwa. A Pan Jezus nam kazał, wbrew apostołom 
i tłumom, zająć się jedną, zagubioną owcą, zostawiając 
dziewięćdziesiąt dziewięć. To jest dzisiaj jedna z ważnych 
misji Kościoła, bo to się potem przekłada na wychowanie 
dzieci w tych rodzinach. Nie znaczy to jednak, że naszą 
uwagę skierujemy wyłącznie do osób przeżywających 
kryzysy. 
 Do czego synod zainspirował Księdza Kardynała? 
Synod wprost potwierdził moją intuicję, którą podpowiadam 

w diecezji księżom odpowiedzialnym za 
rodziny i proboszczom, a która dotyczy 
przygotowania do małżeństwa. Temat 
ten został mocno postawiony na 
synodzie i jest też o tym mowa w 
dokumencie końcowym. Druga sprawa 
to „sztuka towarzyszenia” – l’arte 

dell’accompagnamento małżeństwom 
już zawartym. Często używam takiego 

przykładu: księdzu, którego przygotowujemy sześć lat do 
kapłaństwa, towarzyszymy potem przez dziesięć czy 
piętnaście lat podczas obowiązkowej formacji. A 
małżeństwo? Zawierane nieraz po weekendowym kursie, 
zostawiamy po ślubie samemu sobie. Towarzyszyć 
małżeństwom zamierzam inspirując w diecezji 
powstawanie następnych ruchów i grup, które służą 
rodzinie. Na szczęście w archidiecezji warszawskiej bardzo 
pięknie rozwija się Domowy Kościół. W tej chwili mamy już 
250 kręgów rodzin, w tym 60 nowych – pilotażowych, co 
przy 200 parafiach w całej archidiecezji jest znaczącą 
liczbą. Oczywiście, są parafie, gdzie jest ich kilka, i są takie, 
gdzie jeszcze nie ma. Również Droga Neokatechumenalna 
spełnia bardzo ważną i dobrą rolę w towarzyszeniu 
rodzinom. Na Papieskim Wydziale Teologicznym 
otworzyliśmy Studium Animatorów Małżeństw w Parafii. 
Siedemnaście małżeństw przygotowuje tam w tej chwili się 
do towarzyszenia w parafiach innym małżeństwom, 
proponując różne formy spotkań, modlitwy, dyskusji czy 
rozmowy. Od 1 stycznia planujemy zdecydowanie 
uporządkować kursy przedmałżeńskie. Zamierzamy 
zlikwidować tak zwane kursy weekendowe. Często – nie 
boję się użyć tego określenia – służą one tylko po to, by 
mieć odpowiednie zaświadczenie przed ślubem. 
Rozumiem, że trzeba ludziom wychodzić naprzeciw, ale 
nie za wszelką cenę. Zaproponujemy większy udział 
świeckich, zwłaszcza małżeństw, w standardowych 
kursach oraz taką ich formę, która zdecydowanie większy 
nacisk postawi na warsztaty./Rozmawiała   Anna Wojtas/



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Zgodnie z decyzją Konferencji 

Episkopatu Polski każda druga niedziela 

listopada jest Dniem Solidarności z 

Kościołem Prześladowanym. W tym roku 

słuchamy Listu pasterskiego Episkopatu 

Polski o prześladowaniu chrześcijan 

KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY W 

ŚWIECIE. Po Mszach św. do puszek 

zbierane są ofiary na rzecz pomocy 

Kościołowi w potrzebie, szczególnie w 

Syrii. 

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.  

2. Serdeczne podziękowania składamy 

państwu Elżbiecie i Jerzemu Janikowskim 

z Czaplina za podarowanie kwiatów na 

groby kapłańskie i Grób Nieznanego 

Żołnierza w Czaplinie. Dziękujemy 

również pp. Ignacemu Krawczykowi, 

Andrzejowi Miszkowskiemu, Dariuszowi 

Szóstkiewiczowi oraz Ewie i Wojciechowi 

Zielińskim z Cendrowic za ofiarowanie 

kwiatów  do kościoła. Bóg zapłać. 

3. Ministranci dziękują również wszystkim 

parafianom i gościom za zakupienie zniczy 

na groby swoich bliskich i w ten sposób 

wsparcie funduszu ministranckiego na 

obóz zimowy.  

4. We wtorek 10 listopada odbędzie 

spotkanie popielgrzymkowe dla 

uczestników Pielgrzymki do Radecznicy i 

na Roztocze. Rozpocznie je Msza Święta o 

godz. 17:00. Po Eucharystii dalsza cześć 

spotkania odbędzie się w OSP w 

Cendrowicach. 

5. W środę 11 listopada obchodzimy 

Święto Odzyskania Niepodległości. Msze 

św. tego dnia odprawimy o godz. 8.30 w 

Czachówku oraz o godz. 10.00 i 17.00 w 

Sobikowie. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy za Ojczyznę.  

6. W piątek 13 listopada o godz. 18.00 

zapraszamy członków Rady 

Duszpasterskiej na spotkanie w Sali 

konferencyjnej. Omówimy program 

duszpasterski na kolejne tygodnie i 

miesiące. 

7. W tym tygodniu odbędą się spotkania dla 

Kandydatów do Bierzmowania w grupach:  

13 listopada - gr. p. Mileny Zielińskiej i p. 

Renaty Woźniak. O godz. 17:00 rok I, o 

godz.18:00 rok II ;  

14 listopada  godz.18:00 w Czachówku - gr. 

p. Jadwigi Otulak i p. Artura Książka 

8. W sobotę 14 listopada o godz. 10:00 

spotkanie formacyjne dla wszystkich 

Ministrantów. W tym miesiącu spotkanie 

odbędzie się w Czachówku. Obecność 

obowiązkowa. 

9.  W niedzielę, 15 listopada 2015 roku, 

przypada kolejny (trzeci) termin zbiórki na 

tacę na potrzeby organizacyjne ŚDM 2016 

w Krakowie. Dziękujemy za ofiary na ten 

cel. 

10. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 

godz. 13.15 Spotkanie formacyjne dla 

dzieci pierwszokomunijnych i ich 

rodziców. Zapraszamy. 

11. Zakończyliśmy inwentaryzację 

cmentarza. Prosimy osoby będące 

dysponentami grobów nieoznaczonych lub 

pustych o kontakt w celu ich 

umiejscowienia. Zachęcamy do opłacania 

pokładnego przedłużającego prawo do 

grobu na kolejne 20 lat.  

12. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”.  W 

zakrystii do odbioru jest również 

miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 



Intencje Mszalne 08 XI – 15 XI 
 

Niedziela 08.11. 
8.30 (Czachówek) + Władysława Kłodzińskiego 
8.30 (Czachówek) + Pawła Wichowskiego w 2 rocz. Śmierci 
10.00 +Edwarda w 4 rocz. śm. , Jerzego Jankowskich, 
Sławomira Krzyczkowskiego 
10.00 + Wiesława Michalskiego w 1 rocz. śm. , Aleksandry 
Jędral w 1 rocz. śmierci, zm. z rodz. Jędralów i Krawczyków 
12.00 + Edwarda Tywonka w 22 rocz. śm. , rodziców 
Pęczków i Tywonków, Marianny i Mariana Kalikowskich 
12.00 + Eugeniusza Molaka, 
 CHRZEST: Lena Miszkowska 
13.15 + Gabrieli, Dariusza w 6 rocz. śm. , Stanisława, Stefanii 
i Józefa Trzochów 
13.15 + Zofii, Stanisława i Wandy Zwolińskich 
18.00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do 
Bierzmowania 
+ Genowefy, Henryka Białęckich, Tadeusza, Marianny 
Mańkowskich 
Wtorek 10.11. 
17.00 + Marianny, Janusza, Jadwigi, Henryka Malinowskich, 
Tadeusza Szymańskiego 
17.00 W intencjach pielgrzymów do Radecznicy 
Środa, 11.11. 
8.30  (Czachówek)  
10.00 + Stanisławy, Zofii, Władysława Rozumów, zm. z rodz. 
Rozumów i Orlików 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
+ Jana w 38 rocz. śm. , Franciszka Bąbików, Jana Ciary, Zofii 

Kusocińskiej, Antoniny Jankowskiej, zm. z rodz. Mirowskich i 

Bąbików 

Piątek, 13.11. 
17.00 + Zbigniewa Kowalczyka w 16 rocz. śm. , Stanisławy, 
Władysława, Antoniny, Józefa Urbańskich, Wandy i 
Antoniego Kowalczyków 
Sobota, 14.11. 
16.30 + Tadeusza, Joanny Anisiewiczów 
17.00 + Jana i Zygmunta Piotrowiczów 
Niedziela 15.11. 
8.30  (Czachówek) + Feliksa Wrotka w 1 rocz. Śmierci 
8.30  (Czachówek) + Stanisława Sadowskiego 
10.00 + Jerzego i Andrzeja Michalskich, Józefa i Anny 
Dolińskich, teściów Michalskich 
10.00 + Jadwigi i Józefa Brudniewskich 
12.00 O Boże bł., dary Ducha Świętego dla Jadwigi z okazji 
70 rocz. ur. oraz za dzieci, wnuków i prawnuków 
CHRZEST: Aleksander Jan Bonder 
13.15 + Stanisławy, Józefa Rosłonów, Weroniki, Jana 
Liśiewskich 
13.15 + Michała Szcześniaka w 7 rocz. śm. 
Spotkanie formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i 
ich rodziców 

 
intencje spisano 6.11.15 

 

 

Refleksja na  

XXXII Niedzielę Zwykłą 

Nie ważne "ile",  

ważne "jak" 
  

Nie ten daje najwięcej, kto 

daje dużo. Niby jest to oczywiste, ale w 

codziennym życiu często o tym zapominamy. 

Bardzo często oceniamy człowieka według 

tego, ile daje z siebie, a nie wgłębiamy się w 

to, ile on w ogóle ma. Dlatego ubogich 

(materialnie, intelektualnie) spychamy na 

margines. "Skoro mało daje, to jest nam 

niepotrzebny" - mówimy. A szkoda, bo w ten 

sposób odsuwamy od siebie ludzi, którzy 

mogą nas bardzo ubogacić, choć mają 

niewiele. Najbardziej ubogacają nas nie ci 

ludzie, którzy dużo robią i dużo dają, ale ci, 

którzy kochają prawdziwą Miłością. 
                                                       /Mieczysław Łusiak SJ/ 

 

 

 

 

 Ministranci i ich rodzice 

dziękują serdecznie 

wszystkim parafianom i 

gościom za zakupienie 

zniczy na groby swoich 

bliskich i w ten sposób wsparcie funduszu 

ministranckiego na  obóz zimowy. Bóg zapłać. 

 
 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
    

 „Wdowi grosz” to prawie nic, i bardzo wiele, 
usłyszysz dziś o tym w Ewangelii, w kościele, 

to grosz niedostatku, biedy, wyrzeczenia, 

słuchajcie bogaci, bo jest nie do przecenienia, 

nawet Jezus powiedział do nas i do naszych 

bliskich, 

«Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze 

wszystkich … » 
     

                                                             Kazimierz 
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