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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: Ml 3, 19-20a (Sprawiedliwy sąd Boży)  

Psalm responsoryjny: Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9) 

Drugie czytanie: 2 Tes 3, 7-12 (Kto nie chce pracować, niech też nie je) 
Ewangelia: Łk 21, 5-19 (Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców) 

 

VIII DZIEŃ SOLIDARNOŚCI 
Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM 

13 listopada 2016 r. 
 Pokój dla Iraku 

 

 
 
 
 
 
Już po raz ósmy w drugą niedzielę listopada (w tym roku przypadającą dn. 13 listopada) 
obchodzić będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzień ten popiera 
Episkopat Polski, a Ojciec Święty w poprzednich latach podczas modlitwy „Anioł Pański” 
zwracając się do Polaków zachęcał do wsparcia naszych inicjatyw. Od 2011 roku, decyzją 
papieża Benedykta XVI, Pomoc Kościołowi w Potrzebie stała się niezależną Fundacją 
Papieską, posiadającą osobowość prawną Państwa Watykańskiego. Nasza organizacja 
posiada swoje oddziały w dwudziestu dwóch krajach. W przeszłości także Kościół w Polsce 
był wspierany przez tę Fundację, a dotyczyło to przede wszystkim seminariów, księży 
studiujących poza Polską, zakonów kontemplacyjnych, drukarni katolickich, a także 
pomocy finansowej przy remontach czy budowie obiektów kościelnych. Również wielu 
polskich misjonarzy pracujących w świecie jest obecnie wspieranych przez Stowarzyszenie 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie Dzisiaj nasze biuro w Warszawie zwraca się do polskich 
księży o pomoc w przeprowadzeniu kolejnego Dnia Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym, poświęconego ponownie Kościołowi w Iraku. Chodzi nam o 
informowanie wiernych, że każdego dnia na świecie nasi bracia i siostry giną lub zostają 
wypędzani ze swoich domów i pozbawiani wszystkiego tylko dlatego że są chrześcijanami. 
Naszym zadaniem jest spieszyć im z pomocą, aby mogli pozostać w swoich domach, na 
swojej ziemi. Nie możemy milczeć i być wobec ich tragedii obojętnymi. Chcemy w ich 
imieniu wołać o sprawiedliwość i wyrazić naszą solidarność jako chrześcijanie. Prosimy o 
modlitwę w ich intencji oraz, o ile to możliwe, o wsparcie materialne. 
/ks. dr infułat Rudolf Brom Prezydent Sekcji Polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie/ 
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Sytuacja w Iraku 
Od czasu upadku reżimu Saddama 
Husajna w wyniku interwencji wojsk 
koalicyjnych w Iraku w 2003 roku 
sytuacja w tym kraju jest wciąż 
dramatyczna, a rząd nie jest w stanie 
zagwarantować swoim obywatelom 
bezpieczeństwa. Irak stał się symbolem 

wojny z chrześcijanami. Rozlała się ona na cały Bliski Wschód. 
Na przemoc ze strony fundamentalistów narażeni są 
członkowie mniejszości etnicznych i religijnych. Konflikt 
wyznaniowy i przelew krwi w walkach między wyznawcami 
islamu trwają nieprzerwanie od 1400 lat. Do zamachów 
dochodzi zwłaszcza podczas muzułmańskich świąt religijnych 
ze strony sunnitów i szyitów walczących między sobą o władzę. 
5 Mimo, że liczba aktów terroru w porównaniu z pierwszymi 
latami wojny nieco spadła, końca przemocy w Iraku nadal nie 
widać. Szczególnym „celem” są chrześcijanie, których liczba w 
ciągu ostatnich dziesięciu lat zmniejszyła się z 1,4 mln do mniej 
niż 275 000. Chrześcijanie doświadczają ciągłych prób 
islamizacji irackiego społeczeństwa. Wiele organizacji 
muzułmańskich domaga się od nich płacenia islamskiego 
podatku dla innowierców, tzw. „dżizji”, oraz usiłuje narzucić 
chrześcijańskim kobietom rygorystyczne przepisy dotyczące 
sposobu ubierania się. Liczni, wysocy rangą duchowni 
muzułmańscy, domagają się ścisłego oddzielenia kobiet od 
mężczyzn na uczelniach. Wydział muzyki na uniwersytecie w 
Bagdadzie zamknięto, ponieważ uznano, że gra na 
instrumentach muzycznych jest nie do pogodzenia z 
fundamentalistyczną interpretacją szariatu. Ponieważ iraccy 
chrześcijanie wciąż obawiają się o własne życie nieprzerwanie 
trwa ich exodus z ojczystej ziemi. Opuszczają oni swój kraj 
udając się do sąsiedniej Jordanii czy Libanu. Niektórzy z nich 
przenieśli się także do Kurdystanu, gdzie ich liczba wzrosła z 
30 000 w 2003 r. do 100 000. Żyją tam w katastrofalnych 
warunkach, oczekując na zakończenie konfliktu lub na wizę do 
państw zachodnich. Jak stwierdził katolicki arcybiskup Mosulu 
obrządku syryjskiego Georges Casmoussa, „80 % młodych 
ludzi zamierza opuścić kraj lubo tym marzy”. Biskup 
pomocniczy Shlemon Warduni z katolickiego patriarchatu 
chaldejskiego w Bagdadzie dodaje: „Emigracja niszczy naszą 
kulturę, naszą historię, naszą wiarę i życie członków naszych 
wspólnot. To groźna choroba zakaźna, której nie jesteśmy w 
stanie zaradzić”. Nikt nie potrafi przewidzieć, co w najbliższej 
przyszłości stanie się z ziemią uznawaną za kolebkę 
chrześcijaństwa i z jej rdzennymi mieszkańcami w Iraku, ale 
naszą modlitwą i wsparciem materialnym możemy im pomóc 
przetrwać i zachować nadzieję na lepsze jutro.     
                                             /Pomoc Kościołowi w Potrzebie/ 

----------------------------------------------------------------------------- 

Irak: „Jestem pod wrażeniem, jak ci ludzie są 
silni”. 

 Ksiądz Andrzej Halemba, w 
Stowarzyszeniu Papieskim Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie odpowiedzialny za 
projekty dotyczące Bliskiego Wschodu, 
opowiada o sytuacji chrześcijan w Iraku po 
dwóch latach od ich ucieczki z Równiny 
Niniwy. PKWP: Był Ksiądz w Iraku 
niedługo po tym, jak chrześcijanie 

uciekli z Równiny Niniwy na skutek ataków tzw. Państwa 

Islamskiego. Co wtedy Ksiądz zobaczył? To było 
przerażające. W pierwszych dniach ludzie spali na gołej ziemi, 
a temperatura dochodziła do 50 stopni. Ludzie byli także 
agresywni i załamani. Do tego doszedł fakt, że poczuli się 
zdradzeni nie tylko przez muzułmańskich sąsiadów, którzy 
współpracowali z tzw. Państwem Islamskim (IS) i splądrowali 
ich domy, ale także przez oddziały kurdyjskich peszmergów. 
Wierzyli, że oni obronią ich wioski. Ale kiedy peszmergowie się 
wycofali – niespodziewanie i wbrew wszelkim zapewnieniom – 
zostali bez żadnej ochrony i musieli uciekać, czasami w 
dramatycznych okolicznościach. Można to było wyczytać na ich 
twarzach. Wówczas Stowarzyszenie Papieskie Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie bardzo szybko ruszyło z pomocą. 
Tak. Wówczas chodziło o pilną pomoc humanitarną dla ponad 
120 tys. chrześcijan. Na początku miejscowy Kościół był 
całkowicie przeciążony tą sytuacją. Jednak dzięki naszej 
pomocy, ale także i innych darczyńców, sytuacja stosunkowo 
szybko została opanowana. Nie mieściło mi się w głowie, że 
ludzie aż do dzisiaj będą musieli mieszkać z dala od swoich 
domów. Polityczna i militarna sytuacja nie pozwala jeszcze na 
to, by odbić chrześcijańskie tereny zajęte przez IS. Oczywiście, 
że to złości ludzi. Już wtedy wielu straciło wiarę w możliwość 
dalszego życia w Iraku i chciało wyjechać. Często byłem 
proszony o dolary i wizę w celu wyemigrowania. Teraz 
pojawiają się informacje, że próba odbicia Mosulu i jego 
okolic jest tylko kwestią czasu. Zgadza się. I ludzie mają na 
to nadzieję. Jednakże może to doprowadzić do nowych 
trudności. Należy wziąć pod uwagę, że Mosul jest miastem z 
milionem mieszkańców. Gdyby został przeprowadzony atak, z 
jego powodu z miasta uciekłoby setki tysięcy ludzi. I dokąd 
poszliby? Prawdopodobnie do Kurdystanu, który już jest 
przepełniony. Ale jest także prawdopodobne, że wielu 
Sunnitów z Mosulu i jego okolic zajęłoby puste chrześcijańskie 
wioski i szukało tam schronienia. To mogłoby wytworzyć nowe 
i nieprzewidziane trudności. Czy byliby przygotowani, aby te 
wioski później opuścić? W tym momencie jest to tylko 
prawdopodobne, ale taki scenariusz sprawia, że biskupi mają 
obawy. Chrześcijanie wycierpieli już wiele z powodu walk 
lądowych. Jak dzisiaj wygląda sytuacja uchodźców? 
Generalnie powiedziałbym, że ludzie nie są już tak zagubieni i 
agresywni jak wcześniej. Kościół robi dla nich wspaniałe dzieła, 
zarówno od strony duchowej, jak i psychologicznej. Księża i 
siostry są blisko ludzi. Ludzie radzą sobie z tą sytuacją. 
Oczywiście, że nie chcą, aby ta sytuacja trwała ciągle. Przede 
wszystkim zobaczyli, że nie zostali opuszczeni. Zakładamy 
szkoły. Niedługo zostaną otworzone szkoły średnie. Chodzi o 
to, abyśmy nie stracili tego dorastającego pokolenia. Co więcej, 
większość ludzi nie mieszka już w namiotach czy na 
przyczepach kempingowych, ale w wynajmowanych 
mieszkaniach i budynkach. Dzięki temu poczuli, że odzyskali 
godność, gdyż mają znowu dom. Nasze dotacje na jedzenie 
oraz ich własna praca sprawiają, że ich konieczne potrzeby są 
zaspokojone. Oczywiście, to nie może trwać wiecznie. Im 
dłużej będzie trwała ta emigracja, tym więcej ludzi wyjedzie. A 
wielu chrześcijan już opuściło Irak. Czy ma Ksiądz jakieś 
konkretne liczby?, Tak, ale mało dokładne. Z około 120 tys. 
chrześcijan, którzy uciekli na początku, wielu wyjechało. Na 
początku pomagaliśmy około 13 i pół tys. rodzinom. Dzisiaj jest 
o około 5 tys. rodzin mniej. Odeszły. To bolesne. Gdyby nie 
było pomocy, odeszłoby jeszcze więcej. Jestem pod 
wrażeniem głębokiej, wewnętrznej siły tych ludzi. Gdyby 
została im udzielona pomoc, wiele z nich wróciłoby do swoich 
odzyskanych wiosek



Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy VIII 

Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym pod hasłem: Pokój dla 

Iraku. Tego dnia prowadzona jest zbiórka 

do puszek jako wyraz naszego wsparcia 

prześladowanych chrześcijan w tym kraju. 

Bóg zapłać za ofiary na ten cel. Po Mszy 

św. o godz. 10.00 uczniowie z Gimnazjum 

w Cendrowicach zapraszają na 15 

minutowy koncert  poetycko-muzyczny z 

okazji Święta Niepodległości. Po Mszy św. 

o godz. 12.00 odmówimy Nowennę 

poprzedzającą Proklamację 

Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa 

Chrystusa za Króla i Pana. O godz. 18.00 

Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów 

do Bierzmowania. Obecność 

obowiązkowa. 
2. Po zdemontowaniu krzyża przydrożnego na 

granicy miasta Góry Kalwarii z Karoliną przy 

drodze nr 50, w związku z budową obwodnicy 

mieszkańcy Karoliny, Towarzystwo 

Miłośników Góry Kalwarii i Czerska oraz 

Parafia wystosowały do Generalnej Dyrekcji 

Dróg i Autostrad protest z żądaniem powrotu 

Krzyża na swoje miejsce. Oczekujemy na 

odpowiedź. 

3. Nasz organista p. Tomasz rozpoczyna 

roznoszenie opłatków na stół wigilijny. Zostaną 

one poświęcone dziś na Mszy św. o godz. 12.00. 

Prosimy o życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W 

naszej parafii opłatki roznosi tylko on. 

Przestrzegamy przed oszustami. 

4. Na zakończenie obchodów nadzwyczajnego 

Jubileuszu Miłosierdzia i Jubileuszu 1050-lecia 

Chrztu Polski, w sobotę, 19 listopada br. – w 

przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata – w sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach – 

pasterze Kościoła w Polsce wraz z wiernymi 

dokonają Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa 

Chrystusa za Króla i Pana. Na tę uroczystość 

wyjeżdża również grupa naszych parafian. 

5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa 

Chrystusa, Króla Wszechświata. Ostatnia 

niedziela roku liturgicznego. Po Mszy św. o 

godz. 10.00 przed wystawionym Najświętszym 

Sakramentem dokonamy Jubileuszowego Aktu 

Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.  

6. W przyszła niedzielę 20 listopada o godz. 

13.15 Msza Św. i spotkanie formacyjne dla 

dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. 

Obecność obowiązkowa. 

7. 18 listopada w Czachówku spotkanie 

formacyjne dla Kandydatów do Bierzmowania z 

gr. p. Anny Bulder i p. Jana Hulanickiego. O 

godz. 18:00 rok I o godz. 19:00 rok II 

8. Koło Przyjaciół Radia Maryja wspólnie z 

parafią św. Jadwigi w Żabieńcu organizuje: 

- 27 listopada do teatru „Oratorium“ im. Św. 

Jana Bosko w Warszawie na spektakl „Listy do 

Maksymiliana“. Wyjazd o godz. 17.30 z 

Sobikowa. Zbiórka przy kościele. Koszt 45,00 

zł. Zapisy w zakrystii u ks. Mariusza lub 

telefonicznie u Pani Bogumiły tel. 664 743 764. 

-dnia 03. grudnia 2016 r. (sobota) do Torunia na 

XXV – lecie Radia Maryja. Wyjazd o godz. 5.30 

z Sobikowa. Zbiórka przy kościele. Koszt 60,00 

zł. Zapisy wraz z zaliczką wysokości 40 zł, do 

dnia 27.11.br w zakrystii u ks. Mariusza lub w 

biurze Radia Maryja - salka katechetyczna na 

plebanii (I sobota listopada godz. 8.30-10.00) i 

telefonicznie u Pani Bogumiły tel. 664 743 764. 

9. W tym tygodniu wymieniliśmy system 

wyświetlania pieśni w kościele. Rzutnik 

multimedialny i ekran zostały zastąpione dużym 

monitorem nie przesłaniającym światło 

prezbiterium. Ułatwi to powieszenie nad 

ołtarzem już w grudniu namalowanego krzyża. 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”.  Do „Gościa Niedzielnego” 

dołączony jest bezpłatny kalendarz ścienny na 

2017 r. W zakrystii jest również miesięcznik 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny. 

 
    

Tweet od Papieża 

 Niech nas wzruszy spojrzenie 

Boga; pragnie On tylko tego, 

byśmy jako żywe latorośle trwali 

w jedności z Jego Synem 

Jezusem.                                                                                           
                                    /Franciszek/                                                                                                                 



Intencje Mszalne 13 XI – 20 XI 2016  
 

Niedziela, 13.11.  XXXIII Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) + Pawła Wichowskiego 
8.30(Czachówek) + Zofię Pieniążek w 3 rocz. śm.  
10.00 + Andrzeja w 36 rocz. śm. , Edmunda Wlazłów, zm. z rodz. 
Kacprzaków i Wlazłów  
12.00 + Michała Szcześniaka w 7 rocz. śm. 
12.00 + Jana w 30 rocz. śm. , Stanisławy w 14 rocz. śm. 
Soczewków 
13.15 + Franciszka w 20 rocz. śm., Stanisławy, Anieli, Antoniego 
Królaków, Małgorzaty Władysława Karaluchów  
13.15 + Stanisławy, Józefa, Andrzeja Rosłonów, Weroniki, Jana 
Lisiewskich 
18.00 + Marii w 30 rocz. śm., Augustyna Dobieckich, Marianny, 
Stanisławy, Franciszka Jakubczaków, Bronisława Rekowskiego 
           Msza Św. i spotkanie dla Kand. do Bierzmowania 
Środa 16.11. Matki Bożej Miłosierdzia  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian ; + Eugeniusza w 9 rocz. śm. , Wiktorię, Antoniego, 
Władysława Urbanowiczów, Władysławę, Jana Wróblewskich  
Piątek 18.11.   
17.30 + Stefanię Łukasiewicz w 2 rocz. śm. 
18.00 + Stefana Gałeckiego w 28 rocz. śm. 
Sobota 19.11 
17.00 Dziękczynna w 90 rocz. ur. Jadwigi Tereba 
18.00 + Tadeusza, Joanny Anisiewiczów 
Niedziela, 20.11. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
8.30(Czachówek) Dziękczynno – błagalna za 83 lata Zofii 
8.30(Czachówek) + Eugeniusza Bednarka  
10.00 O bł. Boże i zdrowie, potrzebne łaski dla Gustawa z okazji 
30 rocz. ur. 
10.00 + Zdzisława w 34 rocz. śm. , Jana, Andrzeja 
Szóstkiewiczów  
12.00 + Tadeusza w 4 rocz. śm. , Kazimiery Zięcinów 
12.00 + Henryka w 1 rocz. śm. , Haliny w 8 rocz. śm, Artura w 11 
rocz. śm. Choińskich 
13.15 + Stanisława w 9 rocz. śm. , Adelę, Walentego 
Szturemskich, Franciszka, Stanisławy, Stefana Szymańskich  
Spotkanie formacyjne dla Dzieci komunijnych i ich rodziców 
                                                        Intencje spisano 06.11.2016r. 

Pielgrzymki Koła Przyjaciół Radia Maryja 

- 27 listopada do teatru „Oratorium“ im. 
Św. Jana Bosko w Warszawie na spektakl 
„Listy do Maksymiliana“. Wyjazd o godz. 
17.30 z Sobikowa. Zbiórka przy kościele. 
Koszt 45,00 zł. Zapisy w zakrystii u ks. 
Mariusza lub telefonicznie u Pani Bogumiły 

tel. 664 743 764. 

Dnia 03.12.2016 r. (sobota) Koło Przyjaciół Radia Maryja przy 
parafii św. Stanisława BM w Sobikowie organizuje pielgrzymkę 
do Torunia na XXV – lecie Radia Maryja. Wyjazd o godz. 5.30 z 
Sobikowa. Zbiórka przy kościele. Koszt 60,00 zł. Zapisy wraz z 
zaliczką wysokości 40 zł, do dnia 27.11.br w zakrystii u ks. 
Mariusza lub w biurze Radia Maryja salka katechetyczna na 
plebanii (I sobota listopada godz. 8.30-10.00) i telefonicznie u 
Pani Bogusi tel. 664 743 764. 

 

 

Refleksja na  

 XXXIII Niedzielę Zwykłą 
„Zwycięstwo Boga" 

 
  Życie z Bogiem nie gwarantuje nam 
spokoju i braku kłopotów. Motywem 
trwania w komunii z Bogiem nie 
powinna być chęć łatwego i 
przyjemnego życia. Chodzi bowiem 
o zwycięstwo nad złem, a to wymaga 
walki, nie ucieczki. W tej walce nie 

jesteśmy jednak sami. I mamy moc, o jakiej nawet nie 
śniło się tym, którzy Boga nie znają – mamy moc i 
mądrość. Ważne jest tylko to, abyśmy w tej walce nie 
próbowali polegać tylko na sobie. Nasze zwycięstwo jest 
przede wszystkim sprawą Boga. A skoro tak, to jesteśmy 
na nie skazani. 

            /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

 


Weekly tweet  - wpis tygodnia 

 Jezus zapowiada wielkie prześladowania 
ale i «…sposobność do świadectwa dawania». 

Bo tylko «Przez swoją wytrwałość ocalicie  
wasze życie» 

i cieszyć się będziecie z wieczności obficie. 
Abyście na zapłacili za niewierność słono 

napomina jeszcze,  «Strzeżcie się, żeby was  nie 
zwiedziono». 

                                                                            Kazimierz 

 
 

 

Opłatki na stół wigilijny 

Od niedzieli 13 listopada nasz 

organista p. Tomasz Żaczek 

rozpoczyna roznoszenie 

opłatków na stół wigilijny 
Prosimy o życzliwe przyjęcie  

p. Tomasza. Z ramienia parafii 

opłatki roznosi tylko on. 

Przestrzegamy przed oszustami. 

                                                                             /ks. Proboszcz/ 
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