
   

           Wieści Parafialne 
 

                  Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 22 (93) Rok III  29.05.2016 
 

            IX Niedziela Zwykła 
                              

Parafia Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

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(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 
 

                                              Rok Miłosierdzia 

                                               8.12.2015 – 20.11. 2016 

Liturgia Słowa 
Pierwsze czytanie: 1 Krl 8, 41-43 (Modlitwa Salomona za cudzoziemców) 

Psalm responsoryjny: Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15) 

Drugie czytanie: Ga 1, 1-2. 6-10 (Niezmienność Ewangelii) 
Ewangelia: Łk 7, 1-10 (Uzdrowienie sługi setnika) 

 

Polski Kościół Franciszka 
 

Polscy biskupi często odwołują się do Papieża Franciszka. Ma to odbicie  zarówno w homiliach, 

listach pasterskich, jak i komunikatach Konferencji Episkopatu. To znak osobistej więzi 

z następcą św. Piotra, który już wkrótce przyjedzie do 

Polski. Podczas wizyty „ad limina” w Rzymie w lutym 

2014 r. Papież Franciszek przyjął polskich biskupów 

jak braci. To serdeczne przyjęcie jeszcze bardziej 

umocniło wzajemne relacje. Można powiedzieć, że 

Polacy są jednym z narodów, do których najczęściej 

zwraca się Ojciec Święty. Szczególnym darem 

będzie zbliżająca się wizyta z okazji Światowych Dni 

Młodzieży. Polska jest pierwszym krajem w Europie, 

poza Włochami, w którym papież Franciszek spędzi 

kilka dni. Polska i Polacy mają zatem szczególne 

miejsce w posługiwaniu Papieża Franciszka. 

Podobnie biskupi polscy często odwołują się do 

nauczania papieża Franciszka. W Aktach Konferencji Episkopatu Polski z 2015 roku, 

zbierających dokumenty Episkopatu, Ojciec Święty Franciszek był wymieniony ponad 70 razy. 

W ostatnich latach biskupi cytowali go we wszystkich listach pasterskich (od początku 2015 roku 

było ich 11), był też wymieniany we wszystkich komunikatach po Zebraniach Plenarnych 

Konferencji Episkopatu Polski w 2015 i 2016 roku. Na papieża Franciszka i Jego nauczanie 

często powołuje się Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki, jak również 

Prymas Polski abp Wojciech Polak. Obecny papież jest też często cytowany w dokumentach 

Komisji, Rad i Zespołów Episkopatu, zarówno w tych dotyczących kwestii moralnych, jak 

i problemów społecznych. Sekretarz generalny Episkopatu bp Artur Miziński, podsumowując rok 

2015 w Kościele w Polsce podkreślał, że Konferencja Episkopatu Polski w duchu nauczania Ojca 

Świętego Franciszka angażowała się na rzecz wspierania i ochrony małżeństwa oraz rodziny, 

a także w obronę takich wartości jak godność człowieka. Wizyta Ojca Świętego Franciszka 

w Polsce to kolejna okazja do tego, by wsłuchiwać się w jego nauczanie i przekładać je na 

codzienne życie. Słowa Papieża, które usłyszymy w lipcu, będą dla nas szczególnie drogie, bo 

wygłaszane na ziemi polskiej w Roku Miłosierdzia.            /KS. DR PAWEŁ RYTEL-ANDRIANIK/ 
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35. rocznica śmierci kard. 
Wyszyńskiego - coraz bliżej 

beatyfikacji 
W sobotę 28 maja, przypadała 35. rocznica śmierci kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Jego proces beatyfikacyjny znajduje się w 
końcowej fazie i być może jeszcze w tym roku ukaże się dekret o 
heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia – dowiaduje się KAI. 
Dekret o heroiczności cnót – już w grudniu? O tym, że proces 
wszedł w ostatnią fazę i jest bliski zakończenia mówił na początku 
maja kard. Kazimierz Nycz. Natomiast o. Gabriel Bartoszewski 
OFMCap, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym sprecyzował 
w rozmowie z KAI, że proces znajduje się obecnie na etapie 
studium i udowadniania heroiczności cnót. 26 kwietnia br. odbyło 
się posiedzenie Komisji Teologów – konsultorów pod kierunkiem 
promotora wiary. Spotkanie służyło dyskusji nad „Positio super 
virtutibus”, czyli dokumentacją o heroiczności cnót Prymasa 
Polski. Trzytomowy zbiór materiałów złożył w listopadzie ub. roku 
w Watykanie kard. Kazimierz Nycz. Dokumentacja ta bierze pod 
uwagę cnoty teologalne: wiarę, nadzieję i miłość; kardynalne – 
roztropność, sprawiedliwość, męstwo, 
umiarkowanie oraz moralne – czystość, 
ubóstwo, posłuszeństwo i pokorę. 
Zawartość materiałów jest tajna, ale 
wiadomo, że zawierają one m.in. 
dokumentację z przesłuchań świadków – 
świeckich i duchownych 
reprezentujących bardzo różne 
środowiska, m.in. lekarzy, osobistości 
kultury, hierarchów Kościoła i zwykłych 
ludzi. W dokumentacji znajduje się tez 
teologiczna ocena pism Prymasa. – Te 
materiały to fundament niezbędny do 
beatyfikacji – mówił wówczas KAI o. 
Bartoszewski. Dziś zakonnik ujawnił, że 
po przestudiowaniu dokumentacji, 
ośmioosobowa Komisja Teologów 
jednogłośnie orzekła, że kard. 
Wyszyński praktykował cnoty heroiczne. 
"Nie mieli żadnych wątpliwości ani 
zastrzeżeń, więc to o czymś mówi" – zaznacza wicepostulator. 
Jego zdaniem w grudniu br. można spodziewać się dekretu o 
heroiczności cnót. To akt prawny Kościoła, który oficjalnie 
stwierdza, że sługa Boży cieszy się chwałą nieba i jest 
kandydatem do beatyfikacji. W odczytywanym w grudniu ub. r. 
liście adwentowym do diecezjan, kard. Nycz zaapelował do 
proboszczów i wiernych o rozpoczęcie w parafiach i rodzinach 
gorącej modlitwy o beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Tej 
sprawie mają służyć odprawiane w każdej parafii 28. dnia każdego 
miesiąca – w dzień śmierci księdza Prymasa – Msze św. w tej 
intencji. "Nie wyznaczajmy żadnych terminów beatyfikacji, ale nie 
oszczędzajmy czasu na modlitwę" – apelował metropolita 
warszawski. W toku procesowym potrzebne jest także 
udowodnienie cudu, ale badanie takiego przypadku też jest w toku. 
O. Bartoszewski opracował studium na temat nadprzyrodzonego 
charakteru uzdrowienia 19-latki, u której stwierdzono raka 
tarczycy. 17 lutego 1988 r. wykonano w Szczecinie rozległą 
operację, usuwając zmiany nowotworowe oraz dotknięte 
przerzutami węzły chłonne. Po początkowym pozornym 
polepszeniu stan zdrowia pacjentki pogorszył się. Podczas pobytu 
w Instytucie Onkologii w Gliwicach w styczniu i marcu 1989 kobietę  

leczono jodem radioaktywnym. W gardle wytworzył się guz 
wielkości 5 cm, który dusił pacjentkę i zagrażał jej życiu. 14 marca 
1989 r., po intensywnych modlitwach za wstawiennictwem kard. 
Wyszyńskiego, stwierdzono przełom. Kolejne badania 
prowadzone w gliwickim Instytucie Onkologii, potwierdzały dobry 
stan kobiety. W ciągu 27 lat nie stwierdzono u niej reemisji 
nowotworu i jest całkowicie zdrowa. Kobieta ma dziś 45 lat. 
Obecnie dokumentację medyczną jej przypadku bada dwóch 
lekarzy wyznaczonych przez Kongregację Spraw 
Kanonizacyjnych. Ich zadaniem jest wydanie opinii, czy w 
przypadku tym wyzdrowienie ma charakter nadprzyrodzony. Jeśli 
tak, to zostanie powołana konsulta medyczna złożona z siedmiu 
lekarzy. Zespół ten wyda ostateczne orzeczenie na temat 
charakteru badanego przypadku. Jakkolwiek proces 
beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia jest w końcowej fazie, to 
trudno mówić o dacie samej beatyfikacji. O. Bartoszewski zwraca 
przy tym uwagę na życzliwość z jaką do procesu kard. 
Wyszyńskiego podchodzi kard. Angelo Amato. Gdy w listopadzie 
ub.r. kard. Nycz złożył w Watykanie dokumentację o heroiczności 
cnót, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych niezwłocznie 
podjął decyzję o powołaniu Komisji Teologicznej. Pomimo upływu 

35 lat od śmierci kard. Wyszyńskiego, jego 
nauczanie jest wciąż aktualne, ocenia 
polski zakonnik. "Czas nie gra tu roli – 
właśnie z biegiem czasu nabiera on 
aktualności. Mam takie odczucie, że 
społeczeństwo czeka na beatyfikację kard. 
Wyszyńskiego". Podkreśla, że kazania 
Prymasa zawierają bardzo wiele cennych 
myśli na dzisiejsze czasy – na wyzwania 
natury moralnej, społecznej i politycznej w 
jakiej się znajdujemy. Nietypowość 
procesu beatyfikacyjnego kard. 
Wyszyńskiego polega na wielkości osoby, 
dokonań i rozległej działalności, jaką 
prowadził – mówił KAI o. Bartoszewski w 
jednym z wywiadów. Sama spuścizna 
pisarska i kaznodziejska stanowi spory 
materiał, a trzeba wziąć pod uwagę, że 
kardynał był ordynariuszem dwóch 
archidiecezji, a przede wszystkim jako 

Prymas miał specjalne uprawnienia Stolicy Apostolskiej. "Łączyło 
się to z podejmowaniem wielu odpowiedzialnych decyzji, głównie 
jeśli chodzi o ziemie zachodnie, bo praktycznie był ordynariuszem 
dla diecezji na tamtych obszarach" – tłumaczył wicepostulator w 
procesie beatyfikacyjnym Prymasa Tysiąclecia. Kard. Nycz 
zwraca uwagę na zasługi, jakie położył kard. Wyszyński w dziele 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Uważa, że obchody 
millenium chrztu Polski w 1966 r. nie odbyłoby się w takim 
kształcie, gdyby nie 9 lat Wielkiej Nowenny. Znaczenie tej 
inicjatywy możemy ocenić porównując sytuację naszego kraju do 
krajów ościennych, w których brak takiej osoby jak kard. 
Wyszyński sprawił, że tamtejszy Kościół został dużo głębiej 
dotknięty skutkami komunizmu. Dlatego, "bez prymasa 
Wyszyńskiego Kościół w Polsce wyglądałby inaczej". Nie ulega 
wątpliwości, że Prymas Tysiąclecia cieszy się żywym kultem, a 
czynnik ten jest brany pod uwagę w toku prac procesowych. 
Liczne świadectwa otrzymanych łask, które kładzione są na jego 
grobie w katedrze św. Jana i w różnych miejscach Polski i świata, 
świadczą o sławie świętości.                              /TOMASZ KRÓLAK/         



Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1. Do wtorku zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa majowe odprawiane w 

Sobikowie codziennie o godz. 17.30. W 

kaplicy w Czachówku nabożeństwo o godz. 

19.00. W środy poprzedza je Msza św. W 

tym tygodniu odprawiamy Nowennę do 

Opatrzności Bożej. 

2. W środę rozpoczynamy miesiąc 

czerwiec. Zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa czerwcowe, które w tym roku 

odprawiane będą w Sobikowie codziennie 

po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30. W 

kaplicy w Czachówku nabożeństwo o godz. 

19.00. W środy poprzedza je Msza św. 

3. W czwartek zakończenie Oktawy 

Bożego Ciała. O godz. 18.00 Msza św. a po 

niej procesja i błogosławieństwo wianków. 

Zapraszamy służbę liturgiczną, strażaków, 

Kółka Różańcowe, dzieci I - komunijne do 

jak najliczniejszego udziału w procesji. 

4. W tym tygodniu wypada I Piątek 

(Uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa) i I Sobota miesiąca. W Sobikowie 

spowiedź od godz. 17.30 a o godz. 18.00 

Msza św. z nabożeństwem. W Czachówku 

spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z 

nabożeństwem czerwcowym. Od godz. 

9.30 pójdziemy z Komunią św. do chorych. 

W I Sobotę miesiąca o godz. 7.10 

zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę 

św. o Niep. Sercu Maryi. Zachęcamy do 

udziału w tych nabożeństwach. 

5. W przyszłą niedzielę I niedziela 

miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10.00 

Procesja Eucharystyczna a po Mszy św. o 

12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Taca 

inwestycyjna przeznaczona będzie po raz 

ostatni na spłatę zadłużenia związanego z 

remontem ogrodzenia cmentarnego. Ofiary 

zbierane po Mszach św. do puszek 

przeznaczone będą na budowę Świątyni 

Opatrzności Bożej w Warszawie. 

6. W niedzielę, 5 czerwca br. obchodzimy po raz 

dziewiąty Święto Dziękczynienia. W tym roku 

obchodzić go będziemy pod hasłem Chrzest 

Darem Miłosierdzia.  O godzinie 12.00 na placu 

przed Świątynią Opatrzności Bożej w 

Wilanowie zostanie odprawiona uroczysta Msza 

święta.  

7. P. Maria Fiejka i p. Danuta Chmielewska 

organizują wyjazd na spotkanie modlitewne w 

Lednicy 4 czerwca. Koszt 70 zł od osoby. 

Zapisy u p. Marii lub w zakrystii. 

8. 9 Czerwca odbędzie się Pielgrzymka Dzieci 

pierwszokomunijnych do Sanktuarium Matki 

Bożej w Kodniu. Jest jeszcze kilka miejsc 

wolnych. Koszt wyjazdu od osoby wynosi 50 zł. 

Zapisy w zakrystii. 

9. 19 czerwca odbędzie się III Parafialny Festyn 

Rodzinny. Już dziś prosimy o składanie fantów 

na loterię. 

10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się: 

- Gustaw Gruza, kawaler z Sierzchowa w par. 

tutejszej i Joanna Cieślik, panna z par. św. 

Andrzeja Boboli w Iłży. Zapowiedź druga. 

- Damian Pluta, kawaler z Krępy w par. tutejszej 

i Paulina Królak, panna z par. MB Różańcowej 

w Warszawie. Zapowiedź pierwsza. 

- Adam Fit, kawaler z Sobikowa w par. tutejszej 

i Agnieszka Piasecka, panna z Czerska. 

Zapowiedź pierwsza. 

- Bartłomiej Krzysztof Wasilkiewicz, kawaler z 

Czachówka w par. tutejszej i Aneta Patrycja 

Strzemieczna, panna z par. Wniebowstąpienia 

Pańskiego w Warszawie. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

11. Parafia nasza organizuję w dniach 2-11.08. 

2016 r. Kolonie dla dzieci i młodzieży  w 

Rowach nad morzem. Koszt 850 zł od osoby. 

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy na kolonie 

wraz z zaliczka 300 zł przyjmujemy od tej 

niedzieli. Wszelkie informacje i zapisy u ks. 

Mariusza. 

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny oraz 

Niecodziennik i Dziękuję poświęcone budowie 

Świątyni Opatrzności Bożej. 



Intencje Mszalne 29 V – 05 VI 2016  
Niedziela 29.05. IX Niedziela Zwykła 
8.30 (Czachówek) + Zofii Iwańskiej, Stanisława Papisa 
10.00 + Danuty Należytej w 11 rocz. śm. 
10.00 + Krzysztofa Szymaniaka w 6 rocz. śm. 
Nabożeństwo majowe 
12.00 + Władysławy, Władysława Pietrzaków, Aleksandry, Jana 
Pawlaków, zm. z rodz. Pietrzaków i Pawlaków 
12.00 + Aliny, Eugeniusza, Antoniny, Stanisława Płasków, 
Józefa, Marianny Urbanowiczów, Dariusza Seremaka 
CHRZEST: Stanisław Michał Figlewicz, Gabriela Fabisiak 
13.15 + Marii Matusik 
13.15 + Cecylii Ochocińskiej-Pilackiej w 1 rocz. śm., dziadków 
Ochocińskich 
16.00 Nabożeństwo majowe w Buczynowie 
Poniedziałek 30.05. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 + Remigiusza Wichowskiego w 30 dni po śmierci 
Wtorek 31.05.  
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 + Teresy Świder w 1 rocz. śmierci 
Środa 01.06. Dzień Dziecka 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
Nabożeństwo czerwcowe 
Czwartek 02.06. 
18.00 + Witolda Lewandowskiego w 30 dni po śmierci 
Nabożeństwo czerwcowe 
Piątek 03.06.  
17.30 + Tadeusza Bonieckiego w 11 rocz. śmierci 
18.00 + Edwarda Dobrowolskiego w 30 dni po śmierci 
Nabożeństwo czerwcowe 
19.00(Czachówek) Intencja wolna  
Sobota, 04.06.  
7.10 Godzinki 
7.30 O Boże bł. dla KŻR z Grobic 
16.00 Dziękczynna za 39 lat małżeństwa Wiesławy i Mirosława 
Trzcińskich, z bł. na następne lata pożycia małżeńskiego 
16.30 + Wiesława Michalskiego (im.), Zygmunta, Aleksandry, 
Anny Jędralów, dziadków Krawczyków 
17.00 + Romana, Feliksy, Andrzeja, zm. z rodz. Szymańskich, 
Odolińskich i Gawędów 
17.30 + Andrzeja w 7 rocz. śm. , Melanii Osiadaczów, dziadków 
Krawczyków i Osiadaczów 
18.00 + Marcina, Rozalii Kowalskich, Marianny Klimek, 
Stanisława Dymitrowskiego, Heleny Makulskiej 
Nabożeństwo czerwcowe 
19.00 ŚLUB: Katarzyna Ciborek – Jacek Kazulski 
20.00  ŚLUB: Paulina Kluczyk – Paweł Kamiński 
Niedziela 05.06. X Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) + Marianny Otulak 
10.00 + Mariana Rolskiego 
10.00 + Mieczysława Grzewińskiego 
Nabożeństwo czerwcowe 
12.00 + Zofii, Henryka Stańczyków 
12.00 + Heleny, Jana Łuszczyków, Ireny, Sylwestra 
Kolczyńskich 
13.15 + Ryszarda w 1 rocz. śm. , Anny, Ryszarda 
Włodzimierza Konwickich 

 
 

Refleksja na  

 IX Niedzielę Zwykłą 

„Wiara czyni Boga obecnym” 
 

Setnik wierzył w to, że Jezus 

może uzdrowić jego sługę. Nie 

wierzył natomiast w to, że jest 

godzien, by Jezus przyszedł do 

jego domu. I Jezus rzeczywiście 

nie przyszedł do niego, ale nie 

dlatego, że nie był tego godzien, 

ale dlatego, że skoro 

jego wiara była tak wielka, to odwiedziny w jego 

domu nie były już konieczne. Przez wiarę owego 

setnika, Jezus już był w jego domu. Od dawna. 

Przyjście Jezusa nic by nie zmieniło. Często pytamy 

się: "Gdzie jest Bóg?". Wiara czyni Boga obecnym 

w naszym życiu.   / Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

 
13.15   + Grzegorza Choińskiego w 5 rocz. śm. , zm. z jego rodziny 
16.00  Poświęcenie Krzyża w Ługówce                                                 
                                                                    Intencje spisano 27.05.16                                     



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Miej jak setnik z Kafarnaum  

tyle wiary, pokory, 

nie wstydź się Jezusa, miej wiarę,  

a nie jej pozory, 

«…nie jestem godzien, abyś wszedł pod 

dach mój», 

mówił setnik, a jaki wewnętrzny obraz twój? 

Ludzie wstydzą się głosić publicznie  

swej wiary, 

w domu,  w kościele tak, ale na ulicy, nie do 

wiary. 
Kazimierz 

 




 
Tweet od Papieża 

 

 Jezus daje nam siebie w Eucharystii, 
ofiarowuje siebie samego jako pokarm 
duchowy, który umacnia nasze życie   
                                           /Franciszek/  
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