
                            

                       Wieści Parafialne 
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        XXV Niedziela Zwykła 

 
Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie:  Iz553, 6-9 (Myśli moje nie są 

myślami waszymi) 

Psalm responsoryjny: Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: por. 18a) 

Drugie czytanie: Flp 1, 20c-24.27a  (Dla mnie żyć – to Chrystus) 

Ewangelia: Mt 20, 1-16a (Przypowieść o robotnikach w winnicy)  

 

REKONSEKRACJA 100  LETNIEGO  KRZYŻA 

W dniu 14 września 2017 r. wieczorem po Mszy Odpustowej po 
godz. 19.00, ks. Proboszcz zaprosił  celebrujących księży, 
przedstawicieli władz: Burmistrza Miasta i Gminy p. Dariusza 
Zielińskiego i Przewodniczącego Rady MiG Góra Kalwaria p. 
Zenona Nadstawnego, grupy parafialne oraz parafian 
zgromadzonych na mszy świętej do uczestniczenia w uroczystym 
poświęceniu krzyża przed plebanią. Jako gospodarz parafii ks. 

Proboszcz rozpoczął 
uroczystość modlitwą. Następnie przedstawił rys 
historyczny odnowionego krzyża z 1917r. Odnosząc się 
do historii i tradycji związanych z krzyżami 
przydrożnymi, przypomniał iż stawiano je na rozstaju 
dróg. Umieszczano na nich napisy z prośbami o 
zapobieganie różnym klęskom i zagrożeniom. Na tym 

krzyżu został umieszczony napis – O BOŻE ZACHOWAJ NAS OD GŁODU, MORU I 
WOJNY. Słowa te, powiedział ks. Dziekan, były ważne zarówno dla ludzi żyjących w 
ówczesnych czasach jak i dziś, i nic nie straciły na swojej aktualności. Na krzyżu są jeszcze 
umieszczone: oryginalny ryngraf z Matką Boską z Dzieciątkiem i ozdobna tabliczka z datą 
1917 r. Po wprowadzeniu do ceremonii głównej ks. Proboszcz poprosił głównego 
celebransa wszystkich uroczystości odpustowych ks. dr. Piotra Odziemczyka V-ce 
Kanclerza Warszawskiej Kurii Metropolitalnej o dokonanie poświęcenia krzyża.. Ks. dr Piotr 
Odziemczyk, w asyście  ks. Prałata  Proboszcza Włodzimierza Czerwińskiego, ks. 
Wikariusza Michała Dłutowskiego,  ks. dr. Cezarego Smuniewskiego i innych księży 
przybyłych na nasze parafialne święto „Podwyższenia Krzyża Świętego”, poświęcił 

odrestaurowany przez p. Jana Dobeckiego, stuletni 
Krzyż, przekazany parafii przez mieszkańców Kozłowa.   
Po poświęceniu krzyża, kropiąc przybyłych na tę 
uroczystość, humorystycznie nawiązał do pogody i 
powiedział „ nie tylko ja was kropię ale i niebo, Ten co 
nad wami”. Żegnając się pobłogosławił wszystkich i 
życzył dobrej nocy. 
Należy zaznaczyć, że zniszczony krzyż z roku 1917 w 

miejsce którego mieszkańcy ufundowali nowy przydrożny krzyż, wziął „w opiekę” ks. 
Proboszcz i tak jak wiele wcześniej odnowionych i przywróconych elementów wyposażenia 
kościoła inżynierskim zmysłem przywrócił „do życia”. Jak sam mówi aby zachować dla 
przyszłych pokoleń.  
Na zakończenie tej doniosłej uroczystości wszyscy zaśpiewali hymn-pieśń religijną 
zaintonowaną przez p. organistę „BOŻE COŚ POLSKĘ”. Od tej chwili zabytkowy Krzyż 
przed nasza plebanią, będzie upamiętniał 100- lecie objawień Matki Boskiej w Fatimie.  
                                                                                               /Opracowała Elżbieta Talarek/ 
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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 

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/


Wyjazd do Loretto i nie tylko…/cz.II/ 

Dla ścisłości należy dodać, że nie 

udało się dotrzeć w miejsce gdzie  

powstał, a następnie w wyniku 

protestów został częściowo 

rozebrany pomnik ku czci 

żołnierzy Armii Czerwonej, która 

pod wodzą gen. 

Tuchaczewskiego wkroczyła na 

terytorium Polski w ramach 

bolszewickiej nawałnicy w 1920 r. 

Monument poświęcony miał być 

Armii Czerwonej i składał się z prawosławnego krzyża 

oraz 22 bagnetów wystających z ziemi. Pomnik miał 

powstać z inicjatywy Sekretarza Rady Ochrony Pamięci 

Walki i Męczeństwa Andrzeja Krzysztofa Kunerta. 

Odsłonięcie pomnika nagrobnego i mogiły w Ossowie 

zaplanowano na 15 sierpnia 2010, w 90 rocznicę bitwy 

warszawskiej. W uroczystości miał uczestniczyć poza 

Andrzejem Krzysztofem Kunertem, nowy ambasador 

Federacji Rosyjskiej Aleksander Aleksiejew. Obecność 

na uroczystości zapowiedział również prezydent RP 

Bronisław Komorowski. Pomnik nagrobny w pierwotnej 

wersji nie został odsłonięty do dzisiaj. Pamiętnej daty 

15.08.2010  samochód ambasadora FR został 

zawrócony, a do przyjazdu b. Prezydenta B. 

Komorowskiego nie doszło. Pomnik systematycznie 

dewastowano i dopiero 2.11.2010 r. odsłonięto go jako 

symboliczny krzyż prawosławny który stoi na Polakowej 

Górce do chwili obecnej, zarośnięty i zapomniany. 

Poświęcenia dokonało  dwóch duchownych katolicki i 

prawosławny, bez przemówień i asysty wojskowej przy 

udziale Tomasza Nałęcza z Kancelarii Prezydenta RP i 

Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa 

Andrzeja Krzysztofa Kunerta, w obecności pikietującej z 

transparentami grupy protestujących. Nie było też 

przedstawicieli ambasady Federacji Rosyjskiej.  

W pawilonie obok pobliskiej szkoły skorzystaliśmy z 

możliwości wysłuchania prelekcji i obejrzeliśmy film nt. 

Bitwy Warszawskiej na polach Ossowa i Leśniakowizny. 

Część osób skorzystała z oferowanych w sklepiku wielu 

wydawnictw i nabyła publikacje 

dotyczące walk toczących się na 

tym terenie. Ciekawą pozycją był 

m.in. reprint książki wydanej w 

1932 r. przez mjr. Bolesława 

Waligórę, uczestnika tych walk. Na 

zakończenie do księgi 

pamiątkowej dokonano wpisu:  

„Dziękujemy za tak 

wyczerpującą i szeroką 

prelekcję i uświadomienie nam czym było 

bezprzykładne bohaterstwo młodych Obrońców 

Warszawy i męstwo polskiego żołnierza oraz 

przykładu bohaterskiego kapłana bł. ks. Ignacego 

Skorupki. W imieniu grupy pielgrzymów Sobikowa 

parafii św. Stanisława BM  dekanat czerski - 

Kazimierz Dusza 03.09.2017 r.” 

Wdzięczni Bogu za odwiedzenie sanktuarium w Loretto 

nad Liwcem, płożonego w oddaleniu od miejskiego ruchu 

w pięknym lesistym terenie, polecamy wszystkim, którzy 

poszukują dobrego miejsca na modlitwę, wewnętrzna 

przemianę i umocnienie wiary. Zadowoleni i pełni wrażeń 

powróciliśmy ok. godz. 19.00 do Sobikowa. /K.D/.      

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci 

XXV Niedziela Zwykła 

10 września 2017 
 

Dziś przypowieść była o królestwie niebieskim, 

z innym prawodawstwem, nie ludzkim lecz boskim, 
Jezus królestwo porównał do gospodarza,  
który przyjmował do pracy i tak uważał, 

obiecam denara każdemu za dzień pracy w winnicy 
nawet nie robił z tego żadnej tajemnicy.  

Gospodarz zapraszał wszystkich i o różnej porze, 
którzy czekali by się nająć i stali na agorze. 

Agora to plac, rynek, gdzie ludzie się zbierają, 
politykują, o pracy rozmawiają. 
   

A gdy nadszedł wieczór i czas płacenia,  
rządca zawołał robotników do ich rozliczenia 

i wypłacał im za pracę należność uzgodnioną, 
„począwszy od ostatnich aż do pierwszych” 
uczynioną. 

Dokładnie tak jak Pan przykazał - po denarze,  
a jak wy uważacie jako gospodarze. 

 
Czy każdy dostał tak jak się przed pracą umówił, 
czy gospodarz niektórym umowę wymówił?  

Czy Pan dotrzymał słowa, czy raczej oszukał 
tych, których przyjął wcześniej, czy których później 

wyszukał?   
Czy sprawiedliwie uczynił płacąc im po równo, 
czy część robotników pracowała na próżno, 

czy uczynił krzywdę tym co się o denara zgodzili, 
czy źle zrobił płacąc denara tym co później przybyli? 

Czy gdy gospodarz, chciał być dobry, to źle czynił 
i w czym tak naprawdę przed robotnikami zawinił? 

Może zapłata wydała się niesprawiedliwa,   
chociaż była dotrzymana i bardzo uczciwa.  
   

Sprawiedliwości Boskiej nie zmierzysz żadnym 
wzorcem 

ona jest nieobliczalna bo mierzy się sercem, 
i taką zapłatę można otrzymać tylko w niebie 
czyli w królestwie niebieskim i w każdej potrzebie 

i premia na każdego za służbę wierną czeka  
- miłość pełna, otwarta na każdego człowieka. 
 

                                                           /Kazimierz/ 

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
1. Dziś podczas wszystkich Mszy św. odbędzie się uroczyste 

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszamy 

małżonków do jak najliczniejszego udziału w ich 

odnowieniu. Dziś o godz. 13:15 rozpoczęcie przygotowania 

do przyjęcia Komunii Św. Rocznicowej dla dzieci klas IV. 

Na Mszę św. zapraszamy również ich rodziców aby omówić 

sprawy organizacyjne.  O godz. 15.00 w Kozłowie zostanie 

odprawiona Msza św. polowa z poświęceniem nowego 

Krzyża przydrożnego. Okolicznych mieszkańców 

zapraszamy na tę uroczystość. Dziś czwarta niedziela 

miesiąca. Jak zwykle Parafialny Zespół Caritas zebrana 

ofiary do puszek. W tym miesiącu są one  przeznaczy na 

remont łazienki tj. dostosowanie jej do potrzeb 

niepełnosprawnego Mariusza poszkodowanego w wypadku 

komunikacyjnym. Cała kwota zebrana do puszek w tym dniu 

przeznaczona zostanie na w/w cel. Z góry serdecznie 

dziękujemy za ofiarność i wsparcie.  Przewidziana na dziś 

ogólnodiecezjana zbiórka do puszek z przeznaczeniem na 

remont zniszczonej w pożarze zabytkowej katedry w 

Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzona będzie 15 

października. 

2. Dziękujemy mieszkańcom Julianowa za 

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

to nowożeńców. 

3. W sobotę 30 września o godz. 18.00 odbędzie się 
w Sali parafialnej (wyjątkowo, przeniesione z I 

soboty miesiąca) pierwsze spotkanie młodzieży 

przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania z 
grupy II p . Marii Fiejki.                                                         

4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy miesiąc 

październik. W październiku zapraszamy na 
tradycyjne nabożeństwa różańcowe odprawiane w 

Sobikowie codziennie o godz. 17.30 a w Czachówku 

o godz. 19.00. Tam w środę poprzedzone będzie one 
Mszą św. 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. 

5. Również w przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. 

Po Mszy św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo 
Różańcowe z adoracją Najśw. Sakramentu a po Mszy 

św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. Taca inwestycyjna 
przeznaczona jest ponownie na pokrycie kosztów 

remontu dachu w kaplicy w Czachówku. Po jego 

rozpoczęciu okazało się, że należy wymienić cały 
dach z elementami więźby dachowej. Koszty wzrosły 

więc ponad dwukrotnie. 

6. Ks. Michał zaprasza w sobotę 21 października 
młodzież przygotowującą się do Sakramentu 

Bierzmowania na pielgrzymkę do Krakowa i 

Łagiewnik. Koszt 60,- zł. Zapisy u ks. Michała i w 
zakrystii. 

7. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: 

- Dariusz Orynek, kawaler z Czachówka w par. 
tutejszej i Anna Lewandowska, panna z parafii w 

Ciechanowie. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                                                                                                       

8. W ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego 

Collegium Joanneum w Warszawie na Bielanach, trwa 

rekrutacja na: 

• magisterskie studia katechetyczne z przygotowaniem 

pedagogicznym – niestacjonarne 

• magisterskie studia katechetyczne z przygotowaniem 

pedagogicznym – e-learningowe 

• podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z 

przygotowaniem pedagogicznym (Nowość) 

• podyplomowe studia etyki dla nauczycieli. 

Ponadto trwają zapisy na Studium Animacji Małżeńskiej 

(roczny dla par małżeńskich) oraz Studium Małżeństwa i 

Rodziny (dwuletni dla osób zaangażowanych w 

duszpasterstwo). Więcej informacji można uzyskać w 

Sekretariacie PWTW tel. 22 869 98 90 oraz na stronie 

internetowej: www.pwtw.pl.                                                                          
9. W dniu 19 września po mszy św. w Czachówku odbyła się 

coroczna uroczystość ku czci wywiezionych i zmarłych w 

Treblince. Więcej informacji w następnym numerze „Wieści 

Parafialnych“.                                                                     
10.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 

jest do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Dziś w 

„Niedzieli” polecamy „ Niezbędnik Emeryta”. Na stoliczku 

pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”     

                                                                           

Ojciec Święty Franciszek do Polaków: 

Papież Franciszek nawiązując  
do zbliżających się obchodów 
300-lecia koronacji obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej w 

środę 23.sierpnia powiedział do Polaków 
podczas audiencji generalnej w 
Watykanie. 

– Za kilka dni, w sobotę i niedzielę, wielu z was, 

osobiście lub duchowo, zgromadzi się w „polskiej 
Kanie”, w waszym narodowym sanktuarium na 

Jasnej Górze, by świętować uroczystość 

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej i 300-
lecie koronacji Jej cudownego Obrazu – 

powiedział. 

 
Papież dodał, że „stając przed obliczem waszej 

Matki i Królowej, wsłuchujcie się z uwagą w Jej 

słowa: Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam 
powie”.  

 

- Niech będą one dla was wskazaniem w 
kształtowaniu sumień, w porządkowaniu życia 

osobistego i rodzinnego, w budowaniu 

przyszłości społeczeństwa i narodu. Każdemu z 
was i całej Polsce z serca błogosławię - 

podkreślił., różańcowymi w pierwszą sobotę 

miesiąca.  



Intencje Mszalne 24 IX -01 X 2017 
 

Niedziela, 24.09.  

8.30(Czachówek) + Józefa i Marianny Maciak  

8.30(Czachówek) + Tadeusza Szymańskiego 

10.00 + Cecylii i Józefa Chmielewskich 

10.00 + Elżbiety Gugała w 5 rocz. śm., Heleny 

Krawczyk w 20 rocz. śm., cr. Gugałów i Krawczyków 

12.00 Int. p. Tywonek 

12.00 + Bogdana Augustyniaka w 9 rocz. śm., Mariana, 

Heleny i Edwarda Augustyniaków 

13.15 + Wandy (w 5 rocz. śm.) i Józefa Marczaków, cr. 

Anisiewiczów i Marczaków 

13.15 + Andrzeja, Marty, Jana, Mariana Ambroziak, 

Czesława i Franciszka Kamińskich 

Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców 

Rocznicowych 

15.00 Msza św. w Kozłowie. Poświęcenie nowego 

Krzyża. 

Wtorek, 26.09.   

18.00 + Marianny Puchalskiej w 10 rocz. śm. i 

Bronisława Puchalskiego, Małgorzaty Nowińskiej, Jana 

Kilanowskiego  

Środa, 27.09.  

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,  

Piątek, 29.09.  

17.30 + Michała Rojka ( ur. i im.) 

18.00  + Wacława Lenarta i zm. cr. Lenartów 

Sobota, 30.09.  

16.30 ŚLUB: Ilona Pielaszek – Piotr Pyszka                 

17.30 + Michała Dobrzyńskiego (im.) i zm. cr. 

Dobrzyńskich i Nowaków, Zofii Zwierzyńskiej                   

18.00 + Michaliny i Stanisława Marszał, Zofii, Henryki i 

Antoniego Matysiak, Andrzeja Otulaka                                

Niedziela, 01.10.  

8.30(Czachówek)  + cr. Kowalewskich                               

10.00 + Ireny Manturzyk w 1 rocz. śm., Stanisława 

Manturzyka, Hanny Jeleń i zm. cr. Manturzyków i 

Kasprzaków 

Nabożeństwo Różańcowe                                          

12.00 + Antoniego Masnego w 14 rocz. śm. 

12.00 + zm. cr. Borko i Aleksandrowicz 

CHRZEST: Michał Żórawski 

13.15 O Boże bł. dla Sabiny i Marka w 40 rocz. ślubu 

oraz ich dzieci i wnuki                                                                                                                                                              

………………………….Intencje spisano 21.09.2017 r. 

 

Dnia 24 września chrzest przyjęły: 

Marcelina Szymańska i Julia Piwowarska                                     

 

Tweet od Papieża 

Miłość pomaga zrozumieć prawdę, a 

prawda wymaga gestów miłości.                                                    

/Franciszek/ 

  

                                                  

 

Refleksja na  

XXV 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 

Przemyśl raz jeszcze tę przypowieść i rusz głową, 

weź przykład jak Jezus szanował dane słowo. 

Nie oszukuj, nie kombinuj nie manipuluj, 

nie mędrkuj, nie główkuj i podstępu nie szykuj.  

Z dzisiejszej przypowieści taki sens wynika, 

gdy się umówiłeś szanuj i przeciwnika.                                                               

                                                               Kazimierz 
 

Dziękuję za przygotowanie artykułu – „Rekonsekracja 100 – 
letniego Krzyża”, stawiającej z powodzeniem pierwsze kroki w 
redagowaniu naszego tygodnika „redaktorce” Pani Elżbiecie 
Talarek. 

 

Parafialny Zespół Caritas informuje, że za zgodą Ks. Proboszcza   
ofiary zebrane do puszek w dniu 24 września przeznaczy na 
dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej p. 
Mariusza P. poszkodowanego w wypadku. Z góry serdecznie 
dziękujemy za ofiarność i wsparcie. Prezes Elżbieta Talarek 
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