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                      XXI 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. Michał Dłutowski 

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 

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:  Iz 22, 19-23 (Klucz domu Dawidowego) 

Psalm responsoryjny: Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6 i 8bc (R.: por. 8b) 

Drugie czytanie: Rz 11, 33-36  (Hymn na cześć mądrości Bożej) 

Ewangelia: Mt 16, 13-20 (Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego)  

 

                                                      Matka - św. Monika 
Święta Monika (332–387) nie miała łatwego życia. Wydano ją młodo za 
poganina, który okazał się niewiernym mężem i człowiekiem skorym do 
gniewu. Dodatkowym krzyżem stała się wrogo nastawiona teściowa. 
Cierpliwością i mądrością Monika potrafiła okiełznać temperament męża i 
zjednać przychylność teściowej. Doprowadziła do nawrócenia męża, który 
tuż przed śmiercią przyjął chrzest. Pozostała do końca życia wdową 
pochłoniętą troską o dzieci. Miała ich troje: syna Nawigiusza, córkę, której 
imienia nie znamy, oraz syna Augustyna. Ten ostatni przysporzył jej 

najwięcej zmartwień, ale to on wystawił jej w swoich „Wyznaniach” najpiękniejszy pomnik. Młody 
Augustyn szukał prawdy w sektach i modnych filozoficznych trendach, a doczesnego szczęścia 
w konkubinacie. Matka cierpiała. Łzy zamieniała w modlitwę. Augustyn wspomina chwilę, kiedy 
dopadła go ciężka choroba. Nawet w niebezpieczeństwie śmierci nie poprosił o chrzest. Sam 
ocenia siebie po latach, że zachował się jak błazen. Wyznaje, że ocaliła go miłość matki. „Gdybym 
umarł w tym stanie, serce mojej matki już by nigdy nie przestało krwawić po takim ciosie. Nie 
potrafię wyrazić słowami, jak bardzo mnie kochała i o ile bardziej cierpiała, rodząc mnie do życia 
duchowego, niż wtedy, gdy mnie wydawała na świat. Czyżbyś Ty, Boże, hojny w miłosierdziu, 
mógł wzgardzić sercem skruszonym i upokorzonym wdowy cnotliwej i rozważnej? Czy mogłeś 
wzgardzić jej łzami, czy mogłeś nie wysłuchać jej modlitw, w których błagała Cię nie o srebro i 
złoto, nie o jakiekolwiek dobra zmienne i przemijające, lecz o zbawienie duszy swego syna? Z 
Twojej przecież łaski była taka, jaka była. Nie mogłeś jej Panie odmówić pomocy”. Niepokój 
Moniki był tak wielki, że opuściła rodzinne wybrzeże północnej Afryki i podążyła za synem do 
Mediolanu i Rzymu. Zastała go już w pół drogi do nawrócenia, w stanie ogólnego zwątpienia. 
Augustyn wspomina: „Matka powiedziała mi – z największym spokojem, z taką pogodą, jaką daje 
zupełna ufność – iż wierzy, że zanim odejdzie z tego świata, ujrzy mnie wierzącym katolikiem. 
Tyle do mnie rzekła. Do Ciebie zaś, który zdrojem jesteś miłosierdzia, jeszcze goręcej się modliła, 
płacząc, prosiła, abyś jak najrychlej wspomógł mnie i rozświetlił moje ciemności Twoim światłem”. 
Monika doczekała się spełnienia swych modlitw. Doprowadziła do rozstania z kobietą, z którą 
Augustyn żył w nielegalnym związku i zatroszczyła się nawet o odpowiednią kandydatkę na żonę. 
Nie przypuszczała, że syn po nawróceniu zostanie kapłanem. Zmarła krótko po chrzcie 
Augustyna. W Ostii, gdzie czekała na statek powrotny do Afryki, przeżyła chwilę szczęścia, 
spełnienia. To jedna z najpiękniejszych kart „Wyznań”. Matka i syn, oparci o okno, patrząc na 
domowy ogród, rozmawiają długo ze sobą, jak się okazało po raz ostatni. Mówią o przebytej 
drodze i o szczęściu, którym jest Bóg. „W tęsknocie otwarliśmy nasze serca dla niebiańskiego 
strumienia płynącego z Twojego zdroju, zdroju życia, które u Ciebie jest…”.     /liturgia.wiara.pl/ 

 

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej nowego wikariusza  

ks. Michała Dłutowskiego i życzymy Błogosławieństwa 

Bożego w pracy duszpasterskiej pośród nas. 
 

                                                                                                                        

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


Z życia parafii… 

23 lipca Z okazji wspomnienia 
Św. Krzysztofa, patrona 
kierowców, w naszej parafii 
odbyło się poświęcenie 
samochodów. 
 

 
W dniach 23.07. – 02.08. Grupa 
38 Dzieci i Młodzieży wyjechała 
z ks. Mariuszem na kolonie do 
Rowów nad morzem. 
 
 
 

 
13 sierpnia w Grobicach odbył 
się tradycyjny Festyn Rodzinny. 
Na rozpoczęcie Festynu została 
odprawiona Msza Św, którą 
sprawował ks. Mariusz. 
 

 
15 Sierpnia ks. Mariusz wraz z grupą 40 osób wyruszył w IV 

Pieszą Pielgrzymkę do Pieczysk. 
Pielgrzymi po dotarciu wzięli 
udział w uroczystej sumie 
odpustowej, której przewodniczył 
ks. Prałat Józef Hass – wieloletni 
proboszcz parafii św. Michała 

Archanioła na Warszawskim Mokotowie. Wieloletni 
sekretarz Komisji Episkopatu Polski d.s. pielgrzymek i 
duszpasterstwa turystycznego. Po Mszy odbył się koncert 
pieśni maryjnych i patriotycznych w wykonaniu chóru LIRA z 
Piaseczna, pod dyrekcją p. Romualda Stępniewskiego. W 
uroczystościach odpustowych wzięła udział Parafialna 
Orkiestra Dęta z Prażmowa. Zgodnie z tradycją tego dnia po 
każdej Mszy św. odbyło się poświęcenie ziół i kwiatów. 
 

18 sierpnia w Dębówce 
odbyła się niecodzienna 
uroczystość. Tego dnia 
podczas krótkiego 
nabożeństwa ks. Mariusz 
dokonał poświecenia nowego 
Krzyża, ufundowanego przez         

mieszkańców Dębówki. 
 

20 sierpnia odbyło się pożegnanie ks. 
Mariusza Białęckiego, który po 4 latach 
pracy w naszej parafii został przeniesiony 
do parafii św. Floriana w Brwinowie. 
 

 
 

 
21 sierpnia Druhowie z OSP w 
Cendrowicach  zdjęli Krzyż 
Misyjny stojący obok Kościoła, 
który teraz poddawany jest 
konserwacji./Bogumiła Dusza/ 

 

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

 
10 zasad rzetelnej pracy 

1. 
Zawsze, gdy podejmujesz się jakiejś pracy, dawaj 
z siebie wszystko, choćby to było najbardziej błahe 
zajęcie. 

2. 
Zawsze kończ to, co zacząłeś. 

3. 
Nigdy nie podejmuj się zadania, jeśli wiesz, że nie 
jesteś w stanie go wykonać. 

4. 
Rozwijaj się, eksperymentuj z technikami pracy, 
szukaj nowych rozwiązań, dąż do lepszych efektów. 

5. 
Nie przechwalaj się, że potrafisz coś zrobić, jeśli 
faktycznie w to nie wierzysz. To dotyczy też 
terminów! 

6. 
Uprzedzaj o możliwych problemach, wadach 
i opóźnieniach najszybciej, jak się da. 

7. 
Nie drepcz w miejscu. Jeśli dana praca już niczego 
cię nie nauczy, zmień ją na bardziej wymagającą. 

8. 
Wyznacz sobie ambitny cel i staraj się do niego 
dążyć. 

9. 
Od czasu do czasu zrób coś dla kogoś 
bezinteresownie. 

10. 
Bądź cierpliwy w oczekiwaniu na pochwały i sukcesy 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

 
7 wskazówek jak pięknie żyć 

 
1. “Zatrzymaj się. W tej chwili. Przemebluj 
swoje życie od podstaw”  
2. “Istnieje różnica między zaniedbywaniem 
przyjaźni czy więzi rodzinnych a mówieniem 
prawdy na temat własnych ograniczeń”  
3. “Najlepsze, co mogę dać światu, to nie moja 
siła czy energia, ale wypielęgnowany charakter, 
mądra i odważna dusza”  
4. “Może Bóg właśnie wzywa mnie do wielkiej 
przerwy i daje szansę na nowe życie”  
5.  “Nie musi się rujnować swojego ciała i duszy 
ani ukochanych ludzi, żeby zrobić coś, co naszym 
zdaniem należy”  
6. “Ze wszystkim sobie poradziłam! Pokazałam 
im! Ale kim są “oni”? Kogo to obchodzi?”  
7.   “Powracam do ciszy, by powrócić 
do miłości.” 

 



                                Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś witamy ks. Michała Dłutowskiego, naszego 

nowego wikariusza. Życzymy mu obfitości łask 
bożych w posłudze duszpasterskiej w nowej 

wspólnocie. Po Mszach św. comiesięczna zbiórka 

ofiar do puszek na rzecz podopiecznych Parafialnego 
Zespołu Caritas, w tym dla 1 rodziny syryjskiej w 

ramach programu Rodzina Rodzinie Caritas Polska.       

2. Dziękujemy mieszkańcom Grobic za posprzątanie 

kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą 
niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o to 

mieszkańców Grobic Nowych i Zalesia. Dziękuję 

druhom OSP w Cendrowicach i p. Marianowi 
Molakowi oraz Pawłowi Tywonkowi za demontaż 

krzyża misyjnego przed kościołem. Konieczna 

okazała się bowiem jego renowacja. 

3. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

miesiąca. W kościele w Sobikowie wyjątkowo nie 

będzie Mszy św. Zapraszamy do Czaplina na godz. 
18.00 lub do Czachówka. W Czachówku spowiedź 

od godz. 19.00 i Msza św. z nabożeństwem do Serca 

Pana Jezusa. 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. 

4. Z okazji 78 rocznicy wybuchu II Wojny 

Światowej zapraszamy w piątek 1 września  o godz. 
18.00 na Mszę św. polową odprawianą w intencji 

żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. oraz o pokój 

w Polsce i na świecie. Msza św. zostanie odprawiona 
przy kaplicy i Grobie Nieznanego Żołnierza obok 

OSP w Czaplinie.  

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 na pokrycie kosztów remontu 
dachu nad zakrystią w kaplicy w Czachówku. Po 

przerwie wakacyjnej powracamy do Mszy św. o 

godz. 13.15. Na tę Mszę św. szczególnie zapraszamy 
uczniów klas zerowych i pierwszych, którzy w 

poniedziałek 4 września rozpoczną rok szkolny. 
Podczas tej Mszy św. zostaną poświęcone ich książki 

i przybory szkolne. Tego dnia obchodzić będziemy 

67 rocznicę konsekracji naszego kościoła. 
6. W poniedziałek 4 września rozpoczyna się nowy 

rok szkolny i katechetyczny. Jak zwykle zapraszamy 

na Msze św. inaugurujące: 

- w Sobikowie 4 września (dla szkół w Czaplinku i 
Cendrowicach), spowiedź od godz. 17.00, Msza św. o 

godz. 18.00. 

- w szkole w Dobieszu w czwartek 7 września, 
spowiedź od godz. 8.30, Msza św. o godz. 9.00.  

- w Czachówku w kaplicy 1 września, spowiedź i 

Msza św. o godz. 19.00 

7. W czwartek 14 września obchodzić będziemy 

odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Msze św. odprawimy o godz. 10.00 i 18.00. Po 

głównej Mszy św. o godz. 18.00 procesja odpustowa. 

Serdecznie prosimy strażaków, ministrantów, 
bielanki i wszystkie grupy parafialne o włączenie się 

w tę liturgię. Odpust poprzedzi Nabożeństwo 

czterdziestogodzinne. Początek we wtorek 12 
września Mszą św. o godz. 10.00. Wystawienie 

Najśw. Sakramentu do godz. 12.00 i od godz. 17.00. 

Msza św. o godz. 18.00. W środę 13 września taki 
sam porządek nabożeństw. 

8. W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna 

czynna jest w środy i piątki po  Mszach św. 

wieczornych. Możliwość spowiedzi przed Mszą św. 
wieczorną oraz po zgłoszeniu. W okresie 

wakacyjnym nie ma Mszy św. o godz. 13.15. 

9. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na: 

- pielgrzymkę do Loretto k/Wyszkowa do Matki 

Boskiej Loretańskiej (opiekunki lotników i 

podróżujących) w  niedzielę dniu 03. września 2017 
r. Koszt 60 zł. 

- w dniach 07-08. października (pielgrzymka 2-

dniowa; sobota - niedziela) do Św. Lipki, bazyliki 
mniejszej w Stoczku Klasztornym w 60 – lecie 

posługi Księży Marianów i do sanktuarium w 

Gietrzwałdzie z racji 140. rocznicę objawień 
gietrzwałdzkich oraz 50. rocznicy koronacji obrazu 

Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.  Nocleg przewidujemy 

u Księży Marianów w klasztorze w Stoczku 
Warmińskim w miejscu internowania kard. Stefana 

Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Koszt 220 zł. 

10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:  

– Maciej Patryk Romanowski, kawaler z par. w 

Górze Kalwarii i Sylwia Plichta, panna z 

Wincentowa w par. tutejszej. Zapowiedź druga.  
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz 

„Niedziela”. Dziś do „Gościa Niedzielnego” 
dołączona jest płyta DVD z filmem „Misja”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 
„Wieści Parafialne”                                                                                                   

Państwu Bogumile 

i Kazimierzowi 

Dusza z okazji 50 

rocz. zawarcia 

Sakramentu 

Małżeństwa życzymy obfitości darów Bucha 

Świętego i Błogosławieństwa Bożego na 

dalsze lata pożycia małżeńskiego. 

Jednocześnie dziękujemy za zaangażowanie 

w życie wspólnoty parafialnej. 

             /Ks. Proboszcz z Duszpasterzami/ 



Intencje Mszalne 27 VIII - 03 IX 2017 
 

Niedziela, 27.08.  

8.30(Czachówek) + Jadwigi Szynkiewicz  

10.00 + Joanny Winiarek (im.)  

10.00 + Zofii, Stanisława Włodarczyków  

12.00 + Antoniego Jeziorskiego w 7 rocz. śm. 

Poniedziałek 28.08.  

17.30 + Tadeusza w 17 rocz. śm. , Stefanię Szymańskich, 

Marianny Malinowskiej  

18.00 + Marianny w 2 rocz. śm. , Józefa Molaków, zm. z 

rodz. Hiltów i Molaków  

Wtorek 29.08.  

18.00 + Janiny, Stefana Cieślaków, Marii, Augustyna 

Dobeckich  

Środa 30.08.  

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Barbary Gdeczyk w 2 rocz. śm.  

Piątek 01.09. I Piątek miesiąca 

18.00 (Czaplin) W int. pofiar II wojny śwatowej  

19.00(Czachówek) Intencja wolna  

Sobota 02.09. I Sobota miesiąca 

7.10 Godzinki  

7.30 Aby Słowo Boże było lepiej poznawane, bardziej 

wysłuchiwane i przeżywane, jako źródło wolności i radości – 

Intencja KPRM  

14.00 CHRZEST: Amelia Gostkowska  

17.30 + Piotra Biczyka w 10 rocz. śm.  

18.00 + Janinę Milewską w 34 rocz. śm. , dziadków Bąków i 

Milewskich, Antoniego Bąka, Zbigniewa, Jerzego Modelskich 

Niedziela, 03.09. Rocznica Poświęcenia Kościoła 

8.30(Czachówek) + Stefana Sinkowskiego  

8.30(Czachówek) + Rozalię, Adama, zm. z rodz. Kowalskich 

10.00  + Janinę, Stefana, Stanisławę Błaszczyńskich, Helenę 

Kostka, Walentynę, Stefana Bułdeska  

10.00 + Stefana Kowalczyka (im.), Antoniny, Józefa 

Kłoszewskich 

12.00 + Władysława w 7 rocz. śm. , Wiktorii, Antoniego, 

Eugeniusza, Zbigniewa Urbanowiczów, Stanisławy, 

Franciszka Zwolińskich  

13.15 + Marianny, Stefana Królaków  

                                                     Intencje spisano 24.08.2017 

 

 

 

 

Program Kongresu 6 września, środa 

17.30 – Msza święta na rozpoczęcie kongresu w Kaplicy 

Jasnogórskiej 

18.00 – kolacja 

19.30 – Procesja różańcowa na błoniach jasnogórskich 

21.00 – Apel Jasnogórski 

7 września, czwartek 

8.30 – Film: TERAZ I W GODZINĘ ŚMERCI z wprowadzeniem 

Andrzeja Sobczyka  – aula O. A. Kordeckiego 

 

 

 

Tweet od Papieża 

Ludzie potrzebują nadziei, aby żyć, a także 

Ducha Świętego, aby mieć nadzieję.                                           

                                                    /Franciszek/ 

 

 

 
Dnia 26 i 27 sierpnia chrzest przyjęli: 

Franciszek Ura, Maja Paulina Parol, 

Sergiusz Jastrzębski 

 


 

Refleksja na  

XXI Niedzielę Zwykłą 

„Poznaj Boga, a uwierzysz” 

 
Dlaczego Jezus przykazał uczniom, aby nikomu nie 
mówili, że On jest Mesjaszem? Dlatego, że nie 
powinniśmy dowiadywać się, kto jest Mesjaszem, 

ale powinniśmy rozpoznać Mesjasza w osobie Jezusa. Ludzie wierzący 
to nie ludzie, którym ktoś powiedział, że Jezus jest Bogiem i oni w to 
uwierzyli. Ludzie wierzący to tacy, którzy poznali Jezusa i dlatego uznali 
Go za swego Pana i Zbawcę. Takim wierzącym był Szymon Piotr. Bóg 
Ojciec objawia nam swego Syna (a przez to siebie), bo nie chce, by nasza 
wiara była ślepa. Kto pozna to objawienie, ten nie będzie miał wątpliwości: 
Jezus jest Bogiem. Nigdy nie spotkałem człowieka niewierzącego w to, 
że Jezus jest Bogiem. Spotkałem tylko ludzi nieznających Jezusa, którzy 
twierdzili, że On nie jest Bogiem. /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

11.00– Msza w Bazylice 
12.15 – obiad 
14.00 – otwarcie sympozjum w auli Kordeckiego i pierwszy wykład: 
DUCHOWA I HISTORYCZNA MOC MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 
15.00 – drugi wykład: RÓŻANIEC – MODLITWA SZCZEGÓLNIE 
SPRAWDZONA W CZASACH PRÓBY 
15.40 – przerwa na kawę 
16.15 – trzeci wykład: W ŚWIETLE DUCHA ŚWIĘTEGO 
17.00 – panel dyskusyjny 
18.00 – kolacja 
19.30 – Procesja różańcowa na błoniach jasnogórskich 
21.00 – Apel Jasnogórski 
Czuwanie nocne prowadzone przez poszczególne grupy 
8 września, piątekPrezentacja stoisk poszczególnych wspólnot 
różańcowych przez cały dzień 
8.00 – śniadanie 
9.30 – Różaniec 
10.00 – konferencja duchowa: „Koronujmy różańcem Niepokalane Serce 
Maryi” 
10.30 –  Świadectwa o wartości modlitwy różańcowej 
11.00 – Różaniec 
12.00 – Suma na szczycie 
13.30 – przerwa na obiad 
17.00 – Oratorium Maryjne Korona w cyklu świąt maryjnych 
18.30 – Procesja 

19.00 – Msza święta                           Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 

  

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 


