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          XXIX Niedziela Zwykła 
 
 

Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie:  Iz. 45,1.4-6  (Król Chrystus narzędziem Boga) 
Psalm responsoryjny: Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5 7-8.9 i 10ac (R.: por. 3) 
Drugie czytanie: 1 Tes 1, 1-5b (Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość 
Tesaloniczan) 
Ewangelia: Mt 22, 15-21 (Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co 
należy do Boga)  

Różaniec do Granic  
 

W dniu 7 października, w Polsce miała miejsce bezprecedensowa akcja 

modlitewna „Różaniec do Granic” zorganizowana  przez Fundację Solo Dios 

Basta z Warszawy. W Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po 

wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie 

większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją), 

odbyły się wzdłuż liczącej 3,5 tysiąca kilometrów granicy Polski w całej Polsce i 

w pobliżu jej granic modlitwy na różańcach setek tysięcy ludzi. Niektórzy z 

uczestników wydarzenia modlili się w niezwykłych miejscach, np. na pokładzie 

statku, na flisackiej tratwie albo w górskim schronisku. W tym szczególnym 

dniu, czyli w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do 

Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w 

Fatimie, jako ratunek dla świata), w modlitwie 

różańcowej brała również 68 osobowa grupa naszych 

parafian. Dla pielgrzymujących w dniach 7-8 

października do Św. Lipki, Stoczka Klasztornego i 

Gietrzwałdu, miejscem tej wyjątkowej modlitwy różańcowej „Różaniec do 

Granic” był Stoczek Klasztorny. To szczególne miejsce. Tu od 12 października 

1953 r. w czasie internowania w celi klasztornej modlił się godzinami ks. 

Prymas kard. Stefan Wyszyński, zawierzając losy Ojczyzny Matce Bożej 

Różańcowej. Uwięziony Prymas 8 grudnia 1953 r. w Stoczku dokonał tu aktu 

duchowego oddania się Matce Bożej i pełnego zawierzenia Jej swego losu. Tu 

zapewne powstał pomysł napisania Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 

zredagowanych dwa lata później w Komańczy. W modlitwie okazywaliśmy 

wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do 

odmawiania różańca. Przepraszaliśmy i wynagradzaliśmy, za wszelkie 

bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 

Panny. Błagaliśmy też  przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski 

i świata.                                            /Bogumiła Dusza/ 

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Z tej okazji Papież 

Franciszek w specjalnym Orędziu napisał: Misja Kościoła, 

skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli, opiera się na 

przemieniającej mocy Ewangelii. Misja Kościoła pobudza 

postawę nieustannej pielgrzymki przez różne pustynie życia. Jakie to piękne, 

że młodzi są «pielgrzymami wiary», szczęśliwi, że mogą nieść Jezusa na 

każdą ulicę, na każdy plac, w każdy zakątek ziemi!”. 
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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 
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Maryjna Pielgrzymka - Święta Lipka    
(cz.I) 
 

W sobotę 07.10. br. już o godz. 5.30 sprzed kościoła 

w Sobikowie, na czele z opiekunem duchowym Ks. 

wikariuszem Michałem Dłutowskim, 68 osobowa 

grupa pielgrzymów, wyjechała na 2-dniową 

pielgrzymkę szlakiem Maryjnych Sanktuariów. Była 

to najliczniejsza z wszystkich dotychczasowych 

pielgrzymek organizowanych przez p. Bogusię 

Dusza, prezes Koła Przyjaciół Radia Maryja. 

Pierwszym miejscem, postoju autokaru i busa był 

Pułtusk położony w rozwidleniu Narwi, a z racji 

okalającej jego najstarszą część rzeki zwany - 

Wenecją Mazowsza. Wysiadamy na najdłuższym 400 

m rynku w Europie. Po 45 

min. ruszamy w drogę. 

Dojeżdżamy do Świętej Lipki, 

miejsca kultu religijnego, w 

gminie Reszel, k/Kętrzyna. W 

znajdującej się w jednym z 

najbardziej znanych 

sanktuariów maryjnych 

Bazylice pw. Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny 

słuchamy wspaniałego 

koncertu organowego w wykonaniu organisty Adama 

Kowalskiego. Krótką historię sanktuarium i genezę 

powstania słynącej cudami figurki Matki Bożej z 

Dzieciątkiem, przedstawiła przewodniczka p. Teresa 

Wilanowska. Początki sanktuarium maryjnego 

sięgają XIV wieku i znamy je z opowiadań ludowych 

przekazywanych ustnie przez kolejne pokolenia. Kult 

MB Świętolipskiej zapoczątkował więzień z 

kętrzyńskiego zamku, który wyrzeźbił figurkę Matki 

Boskiej w lipowym drewnie. Gdy ukończył dzieło, 

został uwolniony. Opuszczając miasto, zawiesił 

figurkę na przydrożnej lipie, a miejsce to, które 

wkrótce zasłynęło cudami, otoczono kaplicą. W 

1525r. kiedy wiara katolicka została zakazana w 

państwie pruskim, kaplica została zburzona, lipa 

została wycięta, figurkę utopiono w Jeziorze 

Wirowym, a w miejscu tym postawiono szubienicę. 

Po uzyskaniu w 1618r. przez katolików swobody 

wyznaniowej, sekretarz króla Zygmunta III Stefan 

Sadorski wykupił wieś Świętą Lipkę powierzając 

prawo użytkowania i administrację Jezuitom. 

Rozpoczęto odbudowę kaplicy a potem budowę 

kościoła, konsekrowanego 15 sierpnia 1693r. przez 

biskupa Jana Stanisława Zbąskiego w obecności 

licznego duchowieństwa i tysięcy wiernych. 

Wyposażenie wnętrza trwało ponad pięćdziesiąt lat. 

Nastąpił rozkwit sanktuarium. Przybywały liczne  

pielgrzymki wiernych dla uzyskania odpustu i w 

nadziei uzdrowienia. W 1932r., po kasacie zakonu, 

Jezuici wrócili do Świętej Lipki i podjęli prace 

związane z parafią i sanktuarium. Powstała 

przepiękna barokowa świątynia. Szczególną uwagę 

przykuwa ołtarz główny z umieszczonym obrazem 

Matki Boskiej Świętolipskiej, kunsztownie wykonane 

tabernakulum, freski w kościele i w krużgankach, 

kuta brama, rzeźby w kamieniu i drewnie, dzieła 

artystycznego kowalstwa i ślusarstwa. Atrakcją są 

zabytkowe organy z niezwykłymi 

figurkami przesuwającymi się na 

prospekcie. Podczas koncertu 

przy dźwiękach m.in. Poloneza 

Ogińskiego, po kolei odtwarzają 

one scenę Zwiastowania. Po 

wysłuchaniu koncertu 

organowego, z Ks. Michałem, w 

łączności z Matką Bożą, odmówiliśmy dziesiątkę 

różańca w intencjach własnych jak również ludzi 

zmagających się z grzechami, trudnościami i 

nałogami. 

I w tak w podniosłej atmosferze z bagażem 

wzruszeń, urzeczeni bogatą historią, pięknem 

architektury sanktuarium, niepowtarzalnym 

klimatem i atmosferą opuściliśmy miejsce naszej 

modlitwy i zwiedzania, udając się dalej do Stoczka 

Klasztornego.  /Oprac. Ewa Sinkowska/ 

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci 

XXIX Niedziela Zwykła 

22 października 2017 
 
Dzisiaj Ewangelia dostarcza nam teksty 

o faryzeuszach, członkach żydowskiej sekty 
chcących przyłapać Jezusa na nieuczciwości,  

ludzi uczonych w Piśmie lecz pełnych podłości. 
Gdy kiedyś przystąpili by pochwycić Jezusa 
w mowie, pytali, czy można oszukać fiskusa 

i nie płacić podatków na rzecz cezara, 
chociaż wiedzieli, że spotkać może za to kara. 

Wszak cezar to rzymski okupant Izraela 
i wielu Izraelitów go nie popiera. 

Jezus przejrzał ich podstępne zamiary 
i poprosił o monetę lub dwie, do pary 
«Czemu wystawiacie Mnie na próbę,  

  obłudnicy?... 
I nieuczciwie postępujecie po próżnicy, 

„…Pokażcie Mi monetę podatkową!» 
Przynieśli denara z cezara dumną głową. 
«Czyj jest ten obraz …?» Odpowiedzieli:  

- cezara - i padła odpowiedź której nie chcieli. 
Nawet niektórzy już cieszyli się co nie miara 

«Oddajcie więc cezarowi to,  
  co należy do cezara,  
a Bogu to, co należy do Boga». 

I zapanowała cisza, a nawet trwoga, 
nie spodziewali się bowiem takiej odpowiedzi  

i rozeszli się ze spuszczonymi głowami  
  wśród gawiedzi. 

Bo już taka jest przedziwna natura człowieka,  
że od życia w prawdzie, bardzo często ucieka. 
I knuje, i węszy, i wprost tego nie powie 

co ma ukryte głęboko pod czapką w głowie. 
Potocznie zwiemy takich faryzeuszami, 

jak się dobrze przyjrzymy są i między nami.  
Mili, usłużni, pochlebstwa na ustach mają 
lecz tylko na potknięcie innego czekają. 

                                                      /Kazimierz/ 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś o godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas IV w 

ramach przygotowania do Rocznicy I Komunii Św. 

Po Mszy św. konferencja dla ich rodziców. Po 
wszystkich Mszach św. Parafialny Zespół „Caritas” 

przeprowadzi kwestę na rzecz swoich 

podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w 
ramach programu Caritas Polska „Rodzina 

Rodzinie”. Bóg zapłać za ofiary. 

2. Dziś Kościół Powszechny obchodzi Światowy 

Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą 

Misyjną. To dzień modlitwy i wsparcia materialnego 

misji na świecie. Tego dnia odbywa się także zbiórka 
pieniędzy na tacę na cele misyjne. Po Niedzieli 

Misyjnej w Polsce następuje też Tydzień Misyjny, 

którego hasłem w tym roku będą słowa: Misja w 
centrum wiary chrześcijańskiej.  W tę niedzielę 

przypada doroczne wspomnienie św. Jana Pawła II.                                                                                                                                       

3. Dziękujemy nowożeńcom Marcinowi i Beacie za 

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

to mieszkańców Wincentowa. 

4. 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. W ubiegłą niedzielę odbyło się coroczne badanie 

niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i 
communicantes). We wszystkich Mszach św. 

niedzielnych wzięło udział 685 osób powyżej 7 roku 

życia. 

6. Dziękujemy p. Zdzisławowi Tywonkowi za 

troskę, renowację i pomoc w ponownym ustawieniu 

krzyża przy DK 50 w Karolinie. Został on 

zdemontowany w związku z budowa obwodnicy 
Góry Kalwarii i to dzięki uporowi p. Zdzisława 

wrócił na swoje miejsce. Dziękujemy p. Janowi 

Dobeckiemu z Buczynowa i Zbigniewowi 

Jeziorskiemu z Czarnego Lasu za renowacje krzyża 

nad ołtarzem na cmentarzu. 

7.   W dniach 28 i 29 października oraz 1 listopada 

na cmentarzu parafialnym Ministranci z naszej parafii 

rozprowadzać będą znicze. Dochód ze sprzedaży 

zniczy przeznaczony zostanie na fundusz dla 
Ministrantów.                                                                                    

8. Na stoliczku za ławkami wyłożone są kartki na 

wypominki. Od dziś można składać je w zakrystii i 

kancelarii. W dniach od 31 października do 2 
listopada Wypominki przyjmowane będą również na 

cmentarzu. Jak zwykle prosimy o segregowanie 

śmieci i zachowanie należytego porządku na 

cmentarzu.                                                                                                                

9. Krajowy Duszpasterz Ogrodników z Komitetem 

organizacyjnym oraz parafia Matki Bożej 

Szkaplerznej w Warce zaprasza księży oraz wiernych 

na III Ogólnopolskie Dożynki Ogrodnicze, które 
odbędą się w niedzielę, 5 listopada br. o godz. 12.00 

w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, ul. 

Franciszkańska 22. Uroczystej Mszy Świętej będzie 
przewodniczył i homilię wygłosi Jego Ekscelencja 

Biskup Michał Janocha.                                         

10. W dniach 11-18/19 lutego 2018 r. zapraszamy na 

pielgrzymkę do Ziemi św. organizowaną przez 
Franciszkański Komisariat Ziemi Świętej. Cena  

pielgrzymki 1800 zł i 750 USD (dopłata za pokój 
jednoosobowy wynosi 250 USD) oraz 100 USD 

(płatne przewodnikowi po przylocie do Izraela). 

Program pielgrzymki dostępny jest w zakrystii.                                                                                                                                 

11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                 

- Piotr Sylwester Borowski, kawaler z Sierzchowa w 

par. tutejszej i Małgorzata Edyta Bociarska, panna z 

parafii w Starej Iwicznej. Zapowiedź druga.                                                                    
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                           

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii jest do nabycia „Gość Niedzielny” i 
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.   

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków:  
 
Serdecznie witam polskich pielgrzymów, w 
szczególności organizatorów wystawy „In nomine 
Domini”, zaprezentowanej na Uniwersytecie 
Urbanianum, poświęconej Kardynałowi Adamowi 
Kozłowieckiemu. Wspomnienie tego wielkiego 
misjonarza, arcybiskupa Lusaki, który poświęcił 
życie pokornej służbie ludności Zambii, niech nas 
uwrażliwia na duchowe i materialne potrzeby 
narodów afrykańskich. Módlmy się za misjonarzy 
na całym świecie. Niech Bóg Wam błogosławi!   
 

                   Watykan - Audiencja generalna  11.10.2017 r. 
 

 

 
Za tydzień cz. druga w której poznamy relację z 
dalszej trasy parafialnej pielgrzymki. Na drodze 
pielgrzymów Stoczek Klasztorny miejsce 
internowania Ks. Prymasa Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w 1953 roku i wrażenia którymi 
podzieli się Bogumiła Dusza. 
 



Intencje Mszalne 22 X - 29 X 2017 
 

Niedziela, 22.10.  

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

Cezarego z okazji 40 urodzin  

10.00 + Zdzisława Smakoszewskiego  

10.00 + Janiny Miszkowskiej w 2 rocz. śm, Antoniego 

Miszkowskiego  Nabożeńst. Różańcowe                                                     

12.00 + Anny Wrotek w 17 rocz. śm., Jana Wrotka i 

zm. cr. Wrotków i Zawadzkich 

12.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla ks. Cezarego z 

okazji 40 urodzin  

CHRZEST: Natan Betkier                                           

13.15 + Tadeusza Nizińskiego w 4 rocz. śm., Heleny i 

Szczepana Nizińskich, Józefy i Stanisława Rudzkich 

13.15 + Czesławy Kozyra w 3 rocz. śmierci 

Spotkanie dla dzieci i rodziców Rocznicowych 

Poniedziałek, 23.10.   

18.00 + Janiny, Antoniego Krawczyków, Marii 

Zameckiej                                                                            

Wtorek, 24.10.   

18.00 + Stanisławy i Andrzeja Olczaków  

Środa, 25.10 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy 

Za parafian 

+ Tadeusza (im.) i Joanny Anisiewiczów, Tadeusza 

Kosterskiego (im.) 

+ Władysława Pruszewskiego 

Czwartek, 26..10.  

18.00 + Kazimierza Kłodzińskiego w 30 dni po 

śmierci 

Piątek, 27.10.  

17.00 + Tadeusza (im.), Józefy , Wiesława i Adama 

Urbańskich                                                               

18.00 + Tadeusza Płaczka (im.)  

Sobota, 28.10.  

16.30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Władysława i 

Elżbiety Mokrzanowskich w 50 rocz. ślubu                      
17.00 + Genowefy, Ryszarda i Tomasza Berlińskich 

18.00 + Melanii Osiadacz w 14 rocz. śm. i Andrzeja 

Osiadacza, dziadków Krawczyków i Osiadaczów 

Niedziela, 29.10.  

8.30(Czachówek) + Józefa Karalucha                                                   

10.00 + Bronisława (w 3 rocz. śm.) i Heleny 

Anuszewskich, Stanisławy i Karola Buczków, Jana 

Jędrzejczyka                                                               

10.00 + Zofii Miszkowskiej w 4 rocz. śm., Antoniego i 

Janiny Miszkowskich    Nabożeństwo Różańcowe                                                    

12.00 Do św. Judy Tadeusza w int. KŻR w Nowych 

Grobicach z okazji 18 rocz. powstania 

12.00 + Barbary i Józefa Trzeciaków, Tadeusza 

Trzeciaka 

CHRZEST: Borys Plichta   

 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

«Czemu wystawiacie Mnie na próbę, 

obłudnicy?», 

Dobitne słowa Jezusa, dziś do nas, katolicy. 

Mesjasz gani naszą na ziemi przewrotność, 

wróćmy do jego nauki, zachowajmy godność. 

Życie nie może być, aż takie beztroskie, 

pamiętajmy by oddać Bogu to - co Boskie. 
 

                                                                  Kazimierz 
 

 

W 40-tą, rubinową rocznicę urodzin, 
Jubilatowi ks. prof. dr. Cezaremu 
Smuniewskiemu, by przez całe swoje 

życie podążał z ufnością za Panem, życzą: Duszpasterze, 
Parafialny Zespół Caritas, Koło Przyjaciół Radia Maryja oraz 
Parafialna Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna  

 
                                                        Redakcja : Kazimierz Dusza 
                                                    

13.15 + Władysławy Kozickiej w 5 rocz. śm. Mariana Służewskiego w 

21 rocz. śm., Zygmunta Kozickiego i Henryka Służewskiego                                                             

13.15 + Stanisławy (w 11 rocz. śm.) i Piotra Wójkiewiczów, Genowefy,  

Stanisława i Kazimierza Kozickich       

Intencje spisano 19.10.2017                                                  

Tweet od Papieża 
„Jak święci ukazujmy naszym życiowym 

świadectwem radość i piękno życia 
Ewangelią.”                      /Franciszek/ 

 

Refleksja na  

XXIX Niedzielę Zwykłą 

W swojej publicznej działalności Jezus niejednokrotnie 
stawiał czoła rozmaitym prowokatorom. Prowokacja z 
dzisiejszej Ewangelii jest najbardziej niebezpieczna, 
gdyż dotyczy relacji religia – polityka. Odpowiedź 
Jezusa znajduje się poza  tak i nie.  Jezus nie 

potwierdza ani nie zaprzecza:  „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, 
a Bogu, to, co należy do Boga.” Tym stwierdzeniem podkreśla, że wartość 
człowieka nie określa się miejscem w społeczności politycznej. 
Podstawowym powołaniem i przeznaczeniem człowieka jest uczestnictwo w 
życiu Boga. Obywatele czerpią ze strony państwa (Cezara) określone 
profity, np. prawa, infrastrukturę, ubezpieczenia, zasiłki, opiekę zdrowotną i 
z tej racji są zobowiązani płacić podatki i w sposób odpowiedzialny 
angażować się w walkę o prawdę i sprawiedliwość społeczną. Z drugiej 
jednak strony należą do Boga, mają odbity w sercu Jego obraz, 
podobieństwo, dlatego powinni oddawać Bogu cześć, uwielbienie. Wolność 
jest umiejętnością oddawania każdemu tego, co się mu należy. /Stanisław 
Biel SJ/ 
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