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XXIII Niedziela Zwykła 

 
 

 
Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie:  Ez 33, 7-9 (Obowiązek upominania) 

Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a) 

Drugie czytanie: Rz 13, 8-10  (Miłość jest wypełnieniem Prawa) 

Ewangelia: Mt 18, 15-20 (Braterskie upomnienie)  

 

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA 

Od śmierci Pana Jezusa na Golgocie Krzyż otaczano szczególną 

czcią. Według starożytnego podania miała go odnaleźć w 326 

roku św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego. Na 

wiadomość o tym cesarz miał wysłać do Jerozolimy 

najznakomitszych swoich architektów Zenobiusza i Eustaza, 

którzy na górze Kalwarii wystawili ku czci św. Krzyża (Ad 

Crucem) monumentalną Bazylikę: Obok niej wystawili Bazylikę 

Zmartwychwstania Pańskiego (Anastasis). Obie świątynie były połączone ze sobą 

podwórzem. Dnia 13 września 335 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i 

przekazanie miejscowemu biskupowi obu Bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co 

roku 13 września uroczystość "Podwyższenia Krzyża świętego". Później 

przeniesiono to święto na 14 września najpierw dla tych kościołów, które posiadały 

tę czcigodną relikwię, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.  

580 lat historii 

Udokumentowane początki parafii sięgają roku 1437. Wtedy parafia Sobików 

należała do archidiakonatu czerskiego, pod koniec jego istnienia zwanego 

archidiakonatem czersko – warszawskim w biskupstwie poznańskim. O parafii w 

Sobikowie wspomina się w dokumentach zachowanych w archiwum biskupim w 

Poznaniu. Z nich dowiadujemy się, że „był tu kościół drewniany i mocno zniszczony” 

co mogło by świadczyć, jak niektórzy historycy piszą, że sama parafia mogła już 

istnieć nawet 200 lat wcześniej. Z protokołu powizytacyjnego biskupa Wawrzyńca 

Goślickiego z Poznania, który zwołał synod w Warszawie w roku 1603, dowiadujemy 

się, że „Istniejący od ponad 170 lat kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Sobikowie był w opłakanym stanie. Wzniesiony z drzewa był prawie bez 

dachu, z bardzo zniszczoną kruchtą, walącymi się ścianami. Mimo takiego 

opłakanego stanu, był nieźle wyposażony. Minęło 580 lat. Nad ołtarzem zawisł 

monumentalny krzyż ufundowany przez wiernych. 8  stycznia 2017 r. w niedzielę 

Chrztu Pańskiego o  godz. 10.00 odprawiona została z tej okazji uroczysta Msza 

Św., której przewodniczył J.E. Ks. Bp Michał Janocha. W czasie Mszy Św. 

poświęcony został Krzyż Nadołtarzowy. Wykonany dwustronnie na drewnie lipowym 

przez art. mal. Hannę Dąbrowską-Certa. Strona pasyjna od strony kościoła, wg 

fresku włoskiego malarza i architekta Giotto di Bondone z Toskanii, namalowanego 

w 1305 r. i strona chwalebna własnego autorstwa.   /KD/.  
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Dłutowski 
Pomoc duszpasterska: 
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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 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 

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


1 Września 2017 w Czaplinie 
    

Z potrzeby serca i rozumu, ze świadomością znaczenia tej 

rocznicy dla historii polskiego narodu przed Grób 

Nieznanego Żołnierza przybyło kilkadziesiąt osób. Wśród 

nich ksiądz prałat Włodzimierz Czerwiński - dziekan 

dekanatu czerskiego i proboszcz sobikowskiej parafii. Po 

raz pierwszy do Czaplina i na taką uroczystość przybył ks. 

Michał Dłutowski, nowy wikariusz w Sobikowie („ludzki 

ksiądz” - ktoś o nim powiedział, co dobrze wróży na 

przyszłość). Przybyli również: Arkadiusz Strzyżewski – nasz 

radny powiatowy i vice-starosta piaseczyński, Beata Kisiel 

– sekretarz w urzędzie naszej gminy, nauczyciele z naszej 

Szkoły Podstawowej w Czaplinku: po raz pierwszy Beata 

Kaczmarczyk (nowy dyrektor tej Szkoły), Danuta Matracka 

i Halina Woźniak (kolejny już raz) oraz nowy kadrowo 

poczet sztandarowy. Wszystkich przybyłych powitał sołtys 

Czaplina i zaprosił do udziału w uroczystości. O godz. 18.00 

przed Grobem zapłonął znicz, obok Grobu stanął poczet 

sztandarowy  i ksiądz dziekan rozpoczął (przed rokiem 

przezeń zapowiedzianą) okolicznościową Mszę Świętą. W 

homilii przywołał treści jakie niesie ta rocznica dla 

obecnego i przyszłych pokoleń Polaków, podkreślił  

konieczność takich inicjatyw dla zachowania pamięci i czci 

poległych za Ojczyznę i wagę obecności w takich 

uroczystościach. Przed końcem Mszy Św. ks. dziekan 

poświęcił (dzień wcześniej zamontowaną za 

kamieniem/grobem, dzięki hojności Starostwa oraz LGD 

„Perły Mazowsza”) nową tablicę nagrobną. Sołtys 

Czaplina podziękował darczyńcom, zwrócił uwagę na 

głębię tekstu na tablicy, zachęcając do jego przeczytania. 

Tablicę, wśród innych zdjęć, można zobaczyć w Galerii na 

stronach internetowych Parafii. 

Część ceremonialna 

obchodów rocznicy 

Września rozpoczęto 

odśpiewaniem Mazurka 

Dąbrowskiego (przy 

akompaniamencie 

sobikowskiego organisty 

Tomasza Żaczka). 

Wiązanki przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza 

złożyli przedstawiciele: 

Starostwa, Urzędu Gminy, 

Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku 

i sołectwa Czaplin. Później głos zabrał po raz pierwszy 

(choć obecny już nie raz) vice-starosta Arkadiusz 

Strzyżewski. Podkreślił, w nawiązaniu do słów ks. 

dziekana, potrzebę czczenia wydarzeń ważnych  w naszej 

historii, konieczność wspólnego manifestowania naszego 

patriotyzmu. Kończąc, podziękował sołtysowi za 

inicjatywę, a wszystkim zaangażowanym w 
zorganizowanie tej uroczystości, jedynej tego dnia w 

naszej Gminie, może też nie tylko w naszej. Zamykając 

obchody sołtys Czaplina podziękował wszystkim za 

przybycie i zaprosił do przybycia za rok, na już dziesiąte w 

Czaplinie 1-wrześniowe świętowanie. Na godzinę 16.00 – 

dodał ksiądz prałat.    Z.A.      

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci 

XXIII Niedziela Zwykła 

10 września 2017 
Nie ma ludzi, którzy by nie grzeszyli  

i przed bliźnim, i Bogiem nie zawinili. 

I my też często tak zwany grzech cudzy mamy 

z którego, o nim nie wiedząc, się nie spowiadamy. 

Dzisiaj Pan Jezus i o tym nam przypomina,  

pewnie nie jednemu z was zrzedła mina, 

no bo jak można mieć grzech nie swój, tylko cudzy, 

a właśnie, że można, odpowiedzą drudzy. 

Więc nie namawiaj do złego, nie prowokuj, 

nie kuś i nie wciągaj, daj koledze spokój, 

nie przykładaj ręki do złego, niech będą czyste obie,  

A « Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie,  

idź i upomnij go w cztery oczy ».  

miej otwarte źrenice na każdego, kto cię otoczy  

« Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą…  

  ... świadków». 

I upominaj aby strzegł się takich przypadków 

« Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi». 

Może wtedy się jego zła droga odnowi. 

Miej zawsze na uwadze dobro twojego brata, 

gdyż jego życie często z twoim się splata. 

Jest jeszcze dla nas wszystkich dwa przesłania, 

Jezus powiedział takie znamienne zdania, 

które gdy zechcesz i twoje życie zmieni 

1. «Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, 
będzie związane w niebie  
a co rozwiążecie na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie ». 

       I to dotyczy wszystkich i mnie i ciebie. 

 

2. «Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś  

        prosić będzie to wszystko otrzymają od 

mojego Ojca, który jest w niebie».  

       I to w każdej oczekiwanej potrzebie. 

                                                           /Kazimierz/ 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków: 
Serdeczne pozdrowienie 

kieruję do polskich 

pielgrzymów. Drodzy bracia i 

siostry, wspomnienie pięknych 

wydarzeń z przeszłości 

zazwyczaj budzi w nas radość 

i optymizm. Tym bardziej pamięć o chwilach, gdy w 

osobistym spotkaniu z Chrystusem, w świetle Jego 

miłości odsłaniało się nasze powołanie, marzenie o 

dobru do zrealizowania w życiu, umacnia naszą 

nadzieję, zwłaszcza w czasach próby i cierpienia. 

Prośmy Pana, aby Jego Duch budził w nas zawsze 

tę pamięć, która prowadzi ku nadziei. Niech Bóg 

błogosławi wam i waszym rodzinom!  Watykan 

30.08.2017 r. 



                                Ogłoszenia duszpasterskie
 1. Dziś o godz.18:00 rozpoczniemy 

przygotowanie do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami przygotowanie trwa dwa lata i 

rozpoczyna się w klasie III Gimnazjum. Osoby 

starsze, które jeszcze nie przyjęły tego 

sakramentu zapraszamy również do 

nadrobienia zaległości. Wszelkie informacje 

dla młodzieży bierzmowanej będą również 

zamieszczane na naszej stronie parafialnej.                                                                                                                  

Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na 

utrzymanie Warszawskiego Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego. Rozpoczyna się 

Tydzień Wychowania stojący pod hasłem 

„Maryja wychowawczynią pokoleń“. 

2. Dziękujemy mieszkańcom Karoliny i 

Krzymowa za posprzątanie kościoła i ubranie 

ołtarzy kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na 

przyszłą niedzielę prosimy o to nowożeńców.  

3. W czwartek 14 września obchodzić 

będziemy odpust parafialny Podwyższenia 

Krzyża Świętego, to pierwsze wezwanie naszej 

parafii. W tym roku obchodzimy 580 rocznicę 

pierwszego pisanego świadectwa o parafii. W 

1437 r.  parafia Sobików należała do 

archidiakonatu czerskiego, pod koniec jego 

istnienia zwanego archidiakonatem czersko – 

warszawskim w biskupstwie poznańskim. O 

parafii w Sobikowie wspomina się w 

dokumentach zachowanych w archiwum 

biskupim w Poznaniu. Z nich dowiadujemy się, 

że „był tu kościół drewniany i mocno 

zniszczony, 17 gospodarstw, folwark i drogi 

piaszczyste wysadzane drzewami”.                                                                                                                                          

Msze św. odpustowe odprawimy o godz. 10.00 

i 18.00. Po głównej Mszy św. o godz. 18.00 

procesja odpustowa. Przewodniczyć jej będzie 

ks. Piotr Odziemczyk, wicekanclerz KMW. 

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. 

4. Po uroczystości odpustowej przed plebanią 

nastąpi poświęcenie odnowionego Krzyża z 

roku 1917, przeniesionego z Kozłowa.  

Dziękuję mieszkańcom Kozłowa za jego 

demontaż i ofiarowanie go do parafii. 

Serdecznie dziękuję p. Janowi Dobeckiemu  za 

jego renowację, p. Ignacemu Krawczykowi, 

Ryszardowi Rosłonowi i Stanisławowi 

Gnatowskiemu za wykonanie   postumentu i 

uchwytów.                                                                                                                                          

5. W przyszłą niedzielę o godz. 13:15 

rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia I 

Komunii Św. dla dzieci klas III. Podczas Mszy 

Św. dzieci otrzymają indeksy. Na Mszę św. 

zapraszamy również ich rodziców aby omówić 

sprawy organizacyjne.                                                                                                                                                        

6. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na 

pielgrzymkę 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. Zapisy w zakrystii wraz z 

zaliczką 150 zł .                                                

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści 

Parafialne”                                                                                  

Nabożeństwo pięciu pierwszych 
sobót miesiąca 

Warunek 1 - Spowiedź w pierwszą sobotę 
miesiąca.  

Warunek 2 - Komunia św. w pierwszą sobotę 

miesiąca.  
Warunek 3 - Różaniec (jedna część) w pierwszą 

sobotę miesiąca.  

Warunek 4 - Piętnastominutowe rozmyślanie nad 
tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę 

miesiąca.  

W dniu 3 września Koło Przyjaciół  Radia Maryja  
zorganizowało wyjazd  modlitewny do 
Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej. 
(opiekunki lotników i podróżujących) w Loretto 
koło Wyszkowa. W autokarowym wyjeździe 
wzięło udział 46 osób Szerzej w następnym 

numerze „Wieści Parafialnych”



Intencje Mszalne 10 IX - 17 IX 2017 
 

Niedziela,  10.09 

8.30(Czachówek) O Boże bł. i Dary Ducha św. dla 

społeczności SP w Czachówku – int. ks. Dariusza 

Gugały  

10.00 Int. p. Haliny Kozłowskiej  

10.00 + Kazimierza w 17 rocz. śm., Stanisława, 

Katarzyny i Stanisława Gozdalików, Anieli, Jana i 

Zdzisława Bursa 

12.00 + Czesława Jarosińskiego w 19 rocz. śm., Artura 

Wójcika, Krzysztofa Lasockiego i zm. cr. Włodarczyków 

13.15 + Sławomira Bogusza w 10 rocz. śm., Wiktorii i 

Henryka Bogusz, Janiny i Romualda Szruba, Antoniego 

i Tadeusza Piecyk 

18.00 int. wolna 

Wtorek, 12.09.  

10.00 int. wolna  

18.00 int. wolna  

Środa, 13.09.  

10.00 int. wolna 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian, + Marianny w 8 rocz. śm. Bogusława, 

Radosława i Wacława Buraczyńskich  

Czwartek, 14..09. Odpust Parafialny 

10.00 + Stanisława, Mieczysława Wrotków, Mariana 

Prokurata w 40 rocz. śm., Anny Wrotek w 23 rocz. śm. 

18.00  Za parafian 

18.00 + Ewy Urbańskiej w 3 rocz. śm., dziadków 

Tomasza i Janiny Karaszkiewiczów, zm. cr. Arkitów 

Piątek, 15.09.  

18.00  Intencja wolna  

Sobota, 16.09.  

16.30 ŚLUB: Monika Krawczyk – Mateusz Kołecz 

18.00 + Zenona Anuszewskiego w 2 rocz. śm., 

Aleksandra Anuszewskiego                                

Niedziela, 17.09.  

8.30(Czachówek) W int. wywiezionych i 

pomordowanych w Treblince mieszkańców Czachówka 

i Kiełbaski 

8.30(Czachówek) O Boże bł. i potrzebne łaski dla 

Bożeny i jej rodziny                                                   

10.00 + Wiesława Kopyta w 7 rocz. śm. Jana Kopyta w 

22 rocz. śm., Aliny, Józefy i Władysława Kopytów   

10.00 + Stanisława, Zofii Choińskich, Zofii, Stefana, 

Zygmunta, Michała i Marcjanny Górków                    

 

Tweet od Papieża 

Jezus zawsze czeka z otwartym sercem: 

otwiera na oścież miłosierdzie, które 

ma w sercu, przebacza, przygarnia, 

rozumie. 

                                                    /Franciszek/ 

  

                                                  

 13.15 + Int. wolna.  Spotkanie formacyjne przed I Komunią św. 

                                                                   Intencje spisano 6.09.2017 


 

Refleksja na  

XXIII Niedzielę Zwykłą 

 

 
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/ 
 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Są trzy kwestie, które dziś Jezus wytoczy: 
Upominaj najpierw bliźniego w cztery oczy 

i nie plotkuj o nim, bo nie wszyscy są niemi. 

Po drugie, cokolwiek zwiążecie na ziemi, 

będzie związane przed Ojcem, który nic nie zmieni. 

I jeśli dwóch z was prosić będzie, w potrzebie, 

wszystko otrzymają od Ojca, który jest w niebie. 

                                                                  
                                                               Kazimierz 

 12.00 Int. dziękczynna za nieskończoną miłość Boga  

do nas 

CHRZEST: Dominika Ciarkowska, Ewa Anna Kasiak,  

Magdalena Grzewińska       
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