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Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.30 – 18.00 
sobota 

8.00 – 9.30 
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 

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 
 

 

                                                  Rok Miłosierdzia 

                                               8.12.2015 – 20.11. 2016 

 

Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Wj 17, 8-13 (Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami)  

Psalm responsoryjny: Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2) 

Drugie czytanie:  2 Tm 3, 14 – 4, 2 (Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne) 
Ewangelia: Łk 18, 1-8 (Wytrwałość w modlitwie) 

 

Habemus papam”.  

Kardynał Karol Wojtyła Papieżem – 38. rocznica 
 

38 lat temu arcybiskup metropolita krakowski 
kardynał Karol Wojtyła został wybrany Papieżem. 
Przyjął imię Jan Paweł II. Wybrany w trzecim dniu 
konklawe 58-letni metropolita krakowski kardynał 
Karol Wojtyła był pierwszym od 455 lat papieżem 
spoza Włoch. Konklawe rozpoczęło się po 

południu 14 października 1978 roku, ponad dwa tygodnie po śmierci Jana Pawła 
I. 16 października 1978 roku, białym dymem unoszącym się znad 
Kaplicy Sykstyńskiej i słowami “habemus papam” w Watykanie oznajmiono, że 
wybrano nowego Papieża – Polaka. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany w 
ósmym głosowaniu. Nieoficjalnie wiadomo, że otrzymał 99 głosów. – Jeszcze 
przeżywamy wielki smutek z powodu śmierci naszego ukochanego papieża Jana 
Pawła I, a oto najdostojniejsi kardynałowie już powołali nowego biskupa Rzymu. 
Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez 
łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej. – mówił Ojciec Święty. 
                                                                                                /Natalia Janowiec/ 

 

J.E. Ks. Abpowi Józefowi Górzyńskiemu, 

pochodzącemu z naszej Archidiecezji z okazji 

kanonicznego objęcia Archidiecezji Warmińskiej 

życzymy wielu łask Bożych i darów Ducha Świętego.                                                                                                                                                                                                                          

                        

                       /Duszpasterze i parafianie/ 
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Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko 

 globalny święty 

Gdy media całego świata informowały w październiku 1984 r., że 
w Polsce agenci komunistycznej bezpieki zamordowali 
katolickiego kapłana, nikt nie przypuszczał, że jest to początek 
niezwykłego fenomenu - obok św. Jana Pawła II i św. Faustyny 
Kowalskiej ks. Jerzy Popiełuszko jest polskim świętym 
globalnym. W ciągu 30 lat do jego grobu spontanicznie 
pielgrzymowało ponad 20 mln osób, w tym dwóch papieży, 
prezydenci i premierzy, politycy i ludzie kultury oraz zwyczajni 
ludzie, w tym niewierzący, ze wszystkich kontynentów. Relikwie 
męczennika czczone są w ponad tysiącu kościołach na całym 
świecie, w krajach tak odległych jak Uganda, Boliwia, Peru. 
Bohaterskiemu kapelanowi ludzi pracy w 30. rocznicę śmierci 
oddali posłowie i senatorowie. "Ks. Popiełuszko stał się 
symbolem walki Polaków o godność, bohaterem dążeń narodu 
do wolności", a "dzisiaj, w czasach niepodległej Rzeczypospolitej 
Polskiej, jego ofiara zasługuje na pamięć, cześć i najwyższe 
uznanie" - napisali posłowie w uchwale. Już pierwszej nocy po 
odnalezieniu zmasakrowanego ciała ks. Jerzego w 
konfesjonałach kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu 
zaczęły dziać się prawdziwe cuda - wspominają kapłani, którzy 
słuchali do świtu spowiedzi. Choć tłumy nie oblegają już świątyni, 
grób męczennika jest stale nawiedzany. Pod kościół wciąż 
podjeżdżają autokary z pielgrzymami z Polski i ze świata. - Wśród 
cudzoziemców przeważają Francuzi, Włosi i Amerykanie, ale 
niedawno była grupa z Kamerunu - mówi KAI pracownica 
Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, działającego od dekady w 
podziemiach świątyni. Co ciekawe, Francuzi pielgrzymowali tu 
najliczniej jeszcze na długo przed cudownym uzdrowieniem ich 
rodaka, które otwiera drogę do kanonizacji męczennika. Milena 
Kindziuk, autorka biografii ks. Jerzego i jego matki Marianny, 
twierdzi, że po przekazaniu informacji o cudzie zauważalny jest 
wzrost liczby pielgrzymów. - Nie są to już kilometrowe kolejki jak 
kiedyś, gdy sięgały Dworca Gdańskiego, ale codziennie do 
kościoła i na grób przybywają tu osoby, które chcą modlić się za 
wstawiennictwem ks. Jerzego. Gdyż ma on opinię bardzo 
skutecznego orędownika. Pielgrzymi modlą się przy grobie, 
wstępują do kościoła, gdzie przechowywane są relikwie 
męczennika, zwiedzają poświęcone mu muzeum, wypisują 
intencje modlitewne i podziękowania za otrzymane łaski. 
Niezależnie od wieku, pochodzenia społecznego czy 
narodowości fascynacja świadectwem skromnego księdza, który 
nawoływał do porzucenia przemocy, do zwyciężania zła dobrem, 
do stosowania ubogich środków, życia Ewangelią - wciąż trwa. 
W pogrzebie ks. Jerzego, który odbył się 3 listopada 1984 r., 
wzięło udział od 600 do 800 tys. osób, być może nawet milion. 
Ten nieprzebrany strumień ludzki trzeba było zorganizować - 

stopniowo powstawała infrastruktura, która usprawniała przepływ 
pielgrzymów - służba porządkowa, medyczna, informacyjna. Przy 
parafii zbudowano Dom Pielgrzyma Amicus, w 20. rocznicę 
męczeństwa otwarto Muzeum im. ks. Jerzego Popiełuszki, które 
do dziś nawiedziło blisko 500 tys. osób, zaś rok po beatyfikacji 
męczennika, na wiosnę 2011 r., został otwarty Ośrodek 
Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki. Jego życie i dzieło są także tematem kilkunastu 
monografii, setek artykułów, kilku prac doktorskich. Do masowej 
wyobraźni, także młodych odbiorców, wszedł dzięki filmowi 
Rafała Wieczyńskiego "Popiełuszko. Wolność jest w nas" ze 
znakomitą kreacją Adama Woronowicza. Premiera odbyła się w 
2009 r., a obraz miał ogromną widownię - obejrzało go ponad 1,5 
mln osób w Polsce oraz kilkaset tysięcy za granicą. Duszpasterz 
ludzi pracy inspirował nie tylko Polaków - w 2012 r. odbyła się w 
Watykanie premiera filmu dokumentalnego pt. "Jerzy 
Popiełuszko: Messenger of the Truth (Orędownik Prawdy)". 
Scenarzysta i producent obrazu Paul Hensler pracował nad nim 
ponad dekadę. Od ponad 20 lat odbywa się organizowany przez 
Solidarność bieg sztafetowy dedykowany męczennikowi. Trasa 
rozpoczyna się w parafii Świętych Polskich Męczenników w 
Bydgoszczy, gdzie ostatni raz przed śmiercią odprawił 
nabożeństwo, kończy zaś na tamie pod Włocławkiem, gdzie 
oprawcy zatopili jego ciało. Kościół oficjalnie potwierdził intuicję 
wiernych - ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 
2010 r. w Warszawie jako męczennik za wiarę. Beatyfikacja 
niewątpliwie ożywiła zainteresowanie ks. Jerzym, ale umożliwiła 
też takie inicjatywy, jak stworzenie portalu modlitewnego w 
kwietniu 2013 r. Jest on prowadzony przez Misjonarzy ks. 
Jerzego. Łukasz Urbaniak skomponował "Missa in memoriam 
Beati Georgii Popieluszko", zaś biskup polowy WP Józef Guzdek 
ustanowił medal jego imienia rok po wyniesieniu na ołtarze. 
Zapytana o fenomen kultu błogosławionego księdza Milena 
Kindziuk odpowiada, że ludzi przyciąga jego wyjątkowa 
skuteczność. Czują, że sanktuarium męczennika na Żoliborzu 
jest miejscem uprzywilejowanym, w którym za wstawiennictwem 
skromnego kapłana Bóg wysłuchuje ich próśb. Znane są 
przypadki odzyskanego wzroku, uzdrowień z nowotworów, ale 
też spowiedzi odbytej po dziesięcioleciach. Jego własna matka 
Marianna, która miała zaplanowaną operację stawów i 
przyjechała na grób syna, by prosić go o uzdrowienie, została 
wysłuchana tak, że do końca życia była w stanie zbierać kartofle. 
Dlatego pielgrzymi będą tu nadal przybywać, a kanonizacja tylko 
wzmocni ich intuicję o ks. Jerzym jako o skutecznym orędowniku 
- uważa Milena Kindziuk.                                                           /KAI/ 

 

 

Panu Kościelnemu 
Arturowi Książkowi  
i panu Organiście 
Tomaszowi Żaczkowi  
z okazji obchodzonych 
niedawno imienin 
życzymy wielu łask 
Bożych, dziękując 
jednocześnie za gorliwą 
posługę dla naszej 
wspólnoty parafialnej. 

                                  /ks. Proboszcz wraz z duszpasterzami/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś o godz. 13.15 Msza Święta i spotkanie 

formacyjne dla dzieci komunijnych i ich 

rodziców. Dziś odbywa się coroczne badanie 

niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes 

i communicantes). 

2. Dziękujemy mieszkańcom  Ludwikowa za 

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami 

na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę 

prosimy o to mieszkańców Grabiny. 

3. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie 

formacyjne w grupie dla kandydatów do 

bierzmowania: w piątek 21.10. 2015 r.  w 

Czachówku - grupa p. Anny Bulder i p. Jana 

Hulanickiego - o godz. 18.00 Rok I , o godz. 

19.00 Rok II. 

4. W sobotę 22 października o godz. 10:00 

zbiórka wszystkich ministrantów. Na spotkanie 

prosimy o przybycie również rodziców. 

5. W sobotę 22 października przypada doroczne 

wspomnienie św. Jana Pawła II. Podczas 

modlitwy różańcowej o godz. 17.30 i Mszy św. 

o godz. 18.00 modlić się będziemy za jego 

przyczyną w intencji Kościoła i Ojczyzny. Po 

Mszy Św. wyjdziemy przed pomnik naszego 

Papieża , zapalimy znicz i zaśpiewamy Jego 

ulubioną pieśń „Barkę”. 

6. W październiku zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa różańcowe odprawiane w 

Sobikowie codziennie o godz. 17.30 a w 

Czachówku o godz. 18.00 za wyjątkiem środy 

gdy poprzedzone one będzie Mszą św. o godz. 

19.00. 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. 

7. Od przyszłej niedzieli przy Kościele oraz 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. 

8. Na stoliczku za ławkami wyłożone są kartki 

na wypominki. Od dziś można składać je w 

zakrystii i kancelarii. W dniach od 30 

października do 2 listopada Wypominki 

przyjmowane będą również na cmentarzu. Jak 

zwykle prosimy o segregowanie śmieci i 

zachowanie należytego porządku na cmentarzu. 

9. W przyszłą niedzielę 23 października po 

wszystkich Mszach św. Parafialny Zespół 

„Caritas” przeprowadzi kwestę na rzecz 

Łukasza, poszkodowanego w wypadku 

samochodowym. Zebrane datki przeznaczone 

będą na rehabilitację usprawniającą10. W 

przyszłą niedzielę  Kościół Powszechny 

obchodzić będzie Światowy Dzień Misyjny, 

nazwany w Polsce Niedzielą Misyjną. To dzień 

modlitwy i wsparcia materialnego misji w 

świecie. Ofiary zbierane na tacę podczas Mszy 

św. przeznaczone będą na ten cel.  

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny.  

 
 

W służbie lokalnej społeczności  
 

W Święto Edukacji Narodowej 14 października 

b.r. społeczność Gimnazjum im F. Kapackiego 

w Cendrowicach obchodziła uroczystość 90 – 

lecia istnienia szkoły. 
 

 
 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godz. 

10.00 w kościele parafialnym w Sobikowie.  

Wzięli w niej udział również zaproszeni goście 

m.in. Burmistrz Góry Kalwarii z 

Przewodniczącym Rady Gminy, uczniowie,  

samorządowcy, przedstawiciele szkól oraz 

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.  Po Mszy 

św. w odświętnym pochodzie   wszyscy przeszli 

do szkoły, gdzie odbyła się jubileuszowa 

akademia. Oprócz okolicznościowych 

przemówień i gratulacji uczniowie przedstawili 

w bardzo dowcipny sposób jej historię. Na 

dalszą działalność życzymy Plurimos Annos.



Intencje Mszalne 16 X – 23 X 2016  
 

Niedziela, 16.10.  XXIX Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) + Leona Winiarka   
10.00 + Jana w 20 rocz. śm. , Gabrieli Wójcików, Zofii 
Miszkowskiej  
10.00 + Weroniki, Haliny, Władysława Jeleniów, zm. z rodz. 
Jeleniów, Marii, Wojciecha Kurzyńskich, zm. z rodz. 
Kurzyńskich, Ireny i Lucjana Staręga 
Nabożeństwo różańcowe  
12.00 + Zdzisława Smakószewskiego 
12.00 + Ireny Rodziewicz, Mariana i Adama Pierścińskich, 
Barbary Kling 
Chrzest: Agata Zawadka, Julia Piekarniak                       
13.15 + Jerzego, Jadwigi Gorzkowskich, Teresy Chlaściak, 
zm. z rodz. Gorzkowskich  
13.15 O bł. Boże dla Agnieszki w 45 rocz. ur. 
Spotkanie formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich 
rodziców 
Poniedziałek, 17.10.   
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 Intencja wolna  
Wtorek 18.10. 
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 Intencja wolna 
Środa 19.10. Wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
19.00(Czachówek) Intencja wolna   
Czwartek 20.10. 
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 Intencja wolna  
Piątek 21.10.  
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 Władysława, Wandy Pruszewskich  
Sobota 22.10. Wspomnienie św. Jana Pawła II  
16.30 + Janiny Gałązka w 30 dni po śmierci 
17.00 O bł. Boże  i potrzebne łaski dla Elżbiety i Tadeusza 
Rybickich w 35 rocz. ślubu 
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 + Janiny Miszkowskiej w 1 rocz. śmierci  
Niedziela, 23.10.  XXX Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) + Jana Orycha   
10.00 + Anny Wrotek w 16 rocz. śm. , zm. z rodz. Wrotków 
10.00 + Bogusławy Kozyra w 2 rocz. śmierci 
Nabożeństwo różańcowe  
12.00 + Edmunda w 20 rocz. śm. , Andrzeja Wlazłów, zm. z 
rodz. Wlazłów i Kacprzaków 
12.00 + Stanisława Pawlaka w 1 rocz. śmierci 
Chrzest: Dawid Kowalczyk 
13.15 + Franciszka Prokopczyka w 4 rocz. śm. , Stanisława, 
Marianny Fronczaków, Wincentego Szczepańskiego 
13.15 + Edwarda, Ryszarda, Zuzanny, Franciszka Dobrowolskich 

 

Refleksja na  

 XXIX Niedzielę Zwykłą 
„Lekcja naprzykrzania się" 

Pan Jezus dziś pozwala nam naprzykrzać 
się Ojcu (i sobie też). Naprzykrzanie się 
jest prawem dzieci. Co to za dzieci, które 
się nie naprzykrzają! Oczywiście dobrze 
wiemy, że nie zawsze domagają się tego, 
co jest im naprawdę potrzebne. I wtedy 
rodzice cierpliwie opierają się 
naprzykrzaniu, ale to zrozumiałe, że dzieci 

proszą, czy wręcz wymuszają otrzymanie tego, co chcą. Pan 
Jezus nie gwarantuje nam, że da nam wszystko, czego 
zapragniemy, ale gwarantuje nam, że weźmie nas w obronę, czyli 
pomoże nam zawsze, kiedy coś naprawdę będzie nam zagrażać. 
My natomiast prosząc o drobiazgi, albo rzeczy wręcz 
niepotrzebne, obrażamy się, gdy Bóg nam ich nie daje, a potem 
nie mamy już ochoty prosić, gdy przytrafia nam się prawdziwe 
niebezpieczeństwo, czyli to, co zagraża naszemu życiu 
wiecznemu. Może czas zmądrzeć trochę? 
                                                               /Mieczysław Łusiak SJ/ 

 


Weekly tweet  - wpis tygodnia 

   Wiele mówiąca ta Ewangelia dzisiejsza 
i pytanie na końcu nic jej nie umniejsza, 

«Czy Syn Człowieczy znajdzie  
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? 

I chociaż to nie takie proste, ale może wyjdzie, 
wszak przekaz jest jasny, zachowajmy wiarę, 

nie na naszą ludzką, ale boską miarę.  

                                                                            Kazimierz 

 
 

    

Tweet od Papieża 

Aby żyć szczęśliwie, konieczne 

jest uwolnienie się od żalu, złości, 

przemocy i zemsty.   
                                     /Franciszek/                                                                                                                 

 

23 października Parafialny Zespół Caritas 

przeprowadzi kwestę na rzecz Łukasza, 

poszkodowanego w wypadku 

samochodowym. Zebrane ofiary 

przeznaczone będą na rehabilitację 

usprawniającą.. 

 /Elżbieta Talarek – Prezes Parafialnego Zespołu Caritas/ 

 

                                            Intencje spisano 13.10.2016 r. 
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