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XXX Niedziela Zwykła 
 
 
 

Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie:  Wj 22, 20-26  (Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych) 
Psalm responsoryjny: Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2) (Miłuję Ciebie, Panie, 
mocy moja) 
Drugie czytanie: 1 Tes 1, 5c-10 (Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna) 
Ewangelia: Mt 22, 34-40 (Największe przykazanie)  

39. rocznica wyboru kard. Wojtyły na Papieża 

16 października minęła 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na 

papieża. Oto garść faktów i ciekawostek przybliżających nam ten 

historyczny dzień i wydarzenia z tym związane. 

 

Bezpośrednim poprzednikiem Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej był kard. 

Albino Luciani, który przybrał imię Jana Pawła I. Zmarł na atak serca 28 

września 1978 r. po 33 dniach pontyfikatu.  

Kard. Wojtyła niemal „na styk” zdążył na konklawe, które wybrało go na 

papieża. 14 października kard. krakowski wybrał się do rzymskiej kliniki 

Gemelli, by odwiedzić chorego przyjaciela, biskupa Deskura. Do Kaplicy 

Sykstyńskiej wszedł ostatni, a trzeba wiedzieć, że po zamknięciu wrót 

Kaplicy do środka nie 

wpuszcza się nikogo, nawet 

kardynałów.... 

Kard. Karol Wojtyła został 

wybrany na papieża w 

poniedziałek, 16 października 

1978 r., w drugim dniu 

konklawe. Biały dym pojawił 

się nad Kaplicą Sykstyńską o godz. 18.18. Metropolita krakowski stał się 

262. następcą św. Piotra.  

Obrady są absolutnie tajne, zaś kardynałów obowiązuje tajemnica, 

niemniej wedle miarodajnych opinii metropolita krakowski został wybrany 

w ósmym głosowaniu, przytłaczającą większością 99 głosów (spośród 111 

wszystkich uczestników konklawe). 

Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem (od czasu 

pontyfikatu Hadriana VI, który był Holendrem i pełnił najwyższy urząd w 

Kościele w latach 1522-23), najprawdopodobniej pierwszym w dziejach 

papieżem-Słowianinem i pierwszym w historii Kościoła papieżem, który 

przybranym imieniem powołuje się aż na trzech swoich bezpośrednich 

poprzedników (Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I)./KD/ 
 

    Z książki "1001 rzeczy, które warto wiedzieć o Janie Pawle II", Kraków (2011) 
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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 
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Maryjna Pielgrzymka - Stoczek 

Klasztorny (cz.II) 

Wieczorem zajeżdżamy do Stoczka Klasztornego. 

Pozostawiamy bagaże i udajemy się wszyscy na 

Mszę św. Część naszej grupy odjeżdża do 

pobliskiego hotelu, a zasadnicza grupa pielgrzymów 

ma tu kolację i nocleg w domu pielgrzyma i 

klasztorze. Ale kilka słów o historii tego miejsca. Już 

w Średniowieczu Stoczek (daw. Springborn czyli 

źródło) leżący na Warmii znany był jako miejsce 

szczególnych łask. Przez wieki nazwę miejscowości 

interpretowano symbolicznie, wiążąc ją z Matką 

Najświętszą jako źródłem 

pokoju. Biskup. Mikołaj 

Szyczkowski ufundował tu 

kościół (1634-41), jako 

wotum dziękczynne za 

pokój Polski ze Szwecją 

(1635 r). Ponieważ starodawna figurka została 

zniszczona bp sprowadził z Rzymu kopie obrazu z 

bazyliki Matki Bożej Większej, ustanawiając kult 

Matki Pokoju. Sukienkę na obraz w 1687 r. 

wykonano z wotów ofiarowanych w związku ze 

zwycięstwem króla Jana Sobieskiego pod Wiedniem. 

O wyborze Stoczka na miejsce świątyni M.B. Pokoju 

zadecydowało cudowne uzdrowienie chorego synka 

burmistrza Lidzbarka Warmińskiego – Szymona 

Sophuna. Za rządów bpa. Michała Radziejowskiego, 

słynący cudami obraz przykryto srebrną sukienką. 

Świątynia została konsekrowana przez bpa. Andrzeja 

Załuskiego 16 lipca 1700 roku. W latach 1708-1711 

otoczono ją czteroskrzydłowymi krużgankami i 

narożnymi kaplicami św. Kajetana, Nepomucena, 

Walentego i Św. Krzyża. Sklepienie krużganków 

pokryte polichromią o tematyce starotestamentalnej, 

wykonał Meyar z Lidzbarka Warmińskiego w 1736 r. 

Stacje Męki Pańskiej (obecnie w renowacji) wykonał 

rzeźbiarz tyrolski Krzysztof Perwanger w 1792 r. 

Troskę o sanktuarium powierzono Franciszkanom z 

Barczewa. Zakonnicy zamieszkali w drewnianym 

klasztorze, który wkrótce okazał się za mały i w 700 

rocznicę Chrztu Polski, bp warmiński Jan Wydźga 

zbudował nowy murowany klasztor. Sanktuarium 

Matki Pokoju w Stoczku nawiedzało corocznie wiele 

tysięcy pielgrzymów. Dokonywało się tutaj wiele 

cudów, głównie uzdrowień chorych. W okresie 

zaborów, świątynia w Stoczku przechodziła różne 

koleje losów. Zamknięta była do 1826 r. i przez 15 

lat nie odprawiano w sanktuarium Mszy św. Ruch 

pielgrzymów trwał jednak dalej. Ponowny rozkwit 

sanktuarium następuje w 1841 r. W drugiej połowie 

XIX w. i na początku XX w. służył jako dom 

rekolekcyjny. Ruch był tak duży, że nadbudowano 

jedno piętro. Po zakończeniu II wojny światowej, 

Stoczek wraz z Warmią wrócił do Polski. Ponurą 

historią zapisał się komunizm w latach 1953-54 

kiedy władze komunistyczne uwięziły  w Stoczku 

kard. Stefana Wyszyńskiego. Mamy możliwość 

zwiedzić pomieszczenia zajmowane przez ks. 

Prymasa. To tu internowany przez władze i 

uwięziony w opuszczonym i nieogrzewanym 

klasztorze, w dniu 8 grudnia 1953 r. kard Wyszyński 

złożył Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej. 

Później rozszerzył się on na 

cały naród w postaci 

Ślubów Jasnogórskich. Jan 

Paweł II w 1986 r. nadał 

kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej, a w 300-lecie 

Odsieczy Wiedeńskiej, papież Polak ukoronował na 

Jasnej Górze obraz Matki Pokoju, dając Jej swój 

różaniec, a księżom Marianom stróżom sanktuarium 

(od 1957 r.) polecił aby „wypraszali pokój dla całej 

ziemi”. W klasztorze mieści się „Izba Pamięci”, ku 

czci Prymasa, cela i kaplica więzienna, a w kościele 

znajduje się płaskorzeźba z brązu, której fundatorem 

był Prymas Polski kard. Józef Glemp. Dodatkowym 

walorem podkreślającym wyjątkowość tego miejsca 

jest przyroda, a w szczególności piękny ogród 

przyklasztorny z Drogą Krzyżową, ostają ciszy i 

spokoju – miejscami, które sprzyjają zadumie nad 

nieprzemijającymi wartościami. Juz po kolacji, razem 

z grupą Litwinów z Grodna, odmawiamy różaniec 

łącząc się w akcji „Różaniec do granic” z tysiącami 

wiernych.           /Opracowała: Bogumiła Dusza/ 

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci 

XXX Niedziela Zwykła 

29 października 2017 
Poprzednio poznaliśmy faryzeuszów knowania 

gdy Jezusowi zadawali pytania, 
czy wolno płacić cezarowi podatek.  

Pan Jezus wyczuł ich prowokację i na dodatek,  
ani nie zaprzeczył, ani nie potwierdził, 

czym Faryzeuszów bardzo mocno rozsierdził. 
Dziś znów Żydzi na próbę Jezusa wystawiają  
i podchwytliwe pytanie zadają, 

«które przykazanie w Prawie jest  
  największe?» 
Jest wiele, dociekali, ale które jest pierwsze? 
Jezus odpowiedział:  
«„Będziesz miłował Pana Boga swego….» 
A drugie też ważne i podobne do niego 
„Będziesz miłował swego bliźniego 
   jak siebie samego”. 
   
Jeżeli kochasz Boga prawdziwie, totalnie,  

to i bliźniego pokochasz głęboko, nie mentalnie, 
bo właściwie najwięcej innym dajemy,  

gdy siebie całego dać bliźniemu chcemy.  
Prawdziwa miłość wszystko oddaje: 
serce, duszę, zmysły, prawie nic nie zostaje.  

A gdy nie kochamy Boga -  źródła miłości,  
iluzją jest miłość bliźniego i oznaką podłości. 

   
Gdy na ziemi nie kochasz, to nie myśl o niebie,  

po dzisiejszym kazaniu zapytaj sam siebie. 
Czy Bóg jest pierwszy czy któryś w kolejce?  
Które osoby są dla mnie najważniejsze? 

Zapamiętaj, że barometrem więzi z Bogiem,  
jest relacja do ludzi. I w domu i za progiem. 

                                                      /Kazimierz/ 



                                Ogłoszenia duszpasterskie
 1. Dziś i w przyszłą niedzielę po Mszach św. grupa 

parafian zbiera podpisy pod obywatelskim projektem 
„Zatrzymać aborcję”. Podpisać się może każdy, kto 

ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL. 

Biskupi polscy polecają tę inicjatywę modlitwie i 
popierają zbieranie podpisów. 

2. Dziękujemy mieszkańcom Wincentowa za 

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na 
dzisiejszą niedzielę.   

3. 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. 

4. Raz jeszcze dziękujemy p. Zdzisławowi 

Tywonkowi za troskę, renowację i pomoc w 
ponownym ustawieniu krzyża przy DK 50 w 

Karolinie. Jego uroczyste poświęcenie odbędzie się 

dziś po Mszy św. odprawionej pod krzyżem o godz. 
15.00. Okolicznych mieszkańców zapraszamy. 

5.   W dniach 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.                                                                                    
6. Na stoliczku za ławkami wyłożone są kartki na 

wypominki. Wypełnione 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. Prosimy Kółka Różańcowe o 

uporządkowanie grobów kapłańskich.                                                                                                               

7. W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Porządek Mszy św. niedzielny, bez Mszy św. o 

13.15. Po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszy na 

cmentarz procesja żałobna. Podczas procesji 
modlimy się za zmarłych poleconych tego roku w 

wypominkach jednorazowych. Ok. godz. 12.00 przy 

ołtarzu polowym na cmentarzu odprawimy Mszę św. 
w intencji wiernych pochowanych na naszym 

cmentarzu. Po Mszy św. wg życzenia święcić 

będziemy pomniki.                                                                                                                
8. W czwartek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Msze św. w 

Sobikowie o godz. 10.00 i 18.00, w Czachówku o 
19.00 połączona z modlitwą za zmarłych poleconych 

tego roku w wypominkach jednorazowych w 

Czachówku. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.                                                                                         
9. W tym tygodniu wypada I Piątek 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 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.                           

10. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po 
Mszy św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo 

Eucharystyczne z adoracją Najśw. Sakramentu a po 

Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 
wymiana tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa 

na listopad: O zbawienie dla zmarłych w ubiegłym 

roku parafian. Taca inwestycyjna przeznaczona jest 
ponownie na pokrycie kosztów remontu kaplicy w 

Czachówku.                                                               

11. Koło PRM organizuje w dniu 5 listopada 
(niedziela) wyjazd do kina „Promenda” na film 

„Dwie korony” – życie św. Maksymiliana Kolbe,  

Koszt biletu z przejazdem 28 zł. Wyjazd o 14.20. 

Zapisy i opłaty wnosimy w zakrystii i kaplicy w 

Czachówku po mszach św.     
12. 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.                                                                                                                                 

13. Do 15 listopada chcemy uzupełnić skład Rady 

Parafialnej. Prosimy o zgłaszanie nowych 
kandydatów do Rady w tym terminie.                                                                                          

14. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                 

- Sylwester Molak, kawaler z Cendrowic w par. 

tutejszej i Justyna Żaczek, panna z parafii w 

Warszawie. Zapowiedź pierwsza.                                                                    

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                           
15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii jest do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 
nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.   

                                                                                  

Z Dzienniczka Św. s. Faustyny 
 

O jak niepowetowana szkodę przynosi niezachowanie 
milczenia. Wiele się krzywdy wyrządza bliźnim, ale najwięcej 
własnej duszy. /…/ Reguła o milczeniu powinna być 
na pierwszym miejscu. Bóg nie udziela się duszy gadatliwej, 
która jak truteń w ulu wiele brzęczy, ale za to nie wyrabia 
miodu. Dusza gaduła, jest pusta we własnym wnętrzu. Nie w 
niej ani cnót gruntownych, ani poufałości z Bogiem. Nie ma 
mowy o życiu głębszym, o słodkim pokoju i ciszy, w której 
mieszka Bóg. Dusza nie zaznawszy słodyczy ciszy 
wewnętrznej, jest duchem niespokojnym i innym mąci tę ciszę. 
Widziałam wiele dusz w przepaściach piekielnych, za 
niezachowanie milczenia. Same mi to powiedziały, kiedy ich 
zapytałam, co było przyczyną ich zguby. /…/Mój Boże, co za 
ból, że przecież   mogłyby być nie tylko w niebie, ale i święte. O 
Jezu, miłosierdzia, drżę kiedy pomyślę, że mam zdawać 
sprawę z języka, w języku jest życie, ale i śmierć, a nieraz 
językiem zabijamy.(Dz 118) 



                           Intencje Mszalne 29 X -05 XI 2017 
 

Niedziela, 29.10.  

8.30(Czachówek)i + 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                                                                       

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 

15.00 Msza św. w Karolinie. Poświęcenie krzyża przy 

DK 50                                                                  

Poniedziałek, 30.10.                                                    

18.00  + Piotra i Wiesława Biczyków, zm. cr. Biczyków i 

Kociszewskich, Józefa i Marianny Przybyłów                                                                     

Wtorek,31.10.   

18.00 int. wolna  

Środa, 01.11  Uroczystość Wszystkich Świętych 

8.30 (Czachówek) int. wolna 

10.00 + Jerzego Jeziorskiego w 17 rocz. śm. 

12.00 Za zmarłych pochowanych na naszym cmentarzu 

Czwartek, 02.11 Zaduszki 

10.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 1)                                        

18.00  + Eugeniusza Molaka 

19.00 (Czachówek) + Wandy Duszy w 96 rocz.urodz. 

Piątek, 03.11. Pierwszy  Piatek 

18.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 2)                                                                                 

19.00  (Czachówek) Intencja wolna  

Sobota, 04.11.  

7.10 Godzinki                                                                         

7.30 + Andrzeja Załuskiego (greg. 3) 

17.30 + Zbigniewa Włodarczyka w 30 dni po śmierci 

18.00 + Czesława (w 8 rocz. śm.) Piecha, Marianny, 

Grzegorza i Jarosława Piechów, dziadków Piechów i 

Karaluchów, Małgorzaty Michalskiej                                                               

Niedziela, 05.11 

8.30(Czachówek)  + Ewy Jasik 

8.30(Czachówek)  + Andrzeja Załuskiego (greg. 4) 

 

 

Tweet od Papieża 

„ W liturgiczne wspomnienie św. Jana 

Pawła II, przypomnijmy jego słowa: 

„Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież 

drzwi Chrystusowi”.        /Franciszek/ 

  

10.00 + Edwarda Jankowskiego w 6 rocz. śm., Jerzego Jankowskiego, 

Sławomira Krzyczkowskiego                  

10.00 + Stanisławy i Stanisława Urbanowiczów, Tadeusza, Alicji i 

Czesława Urbanowiczów Nabożeństwo różańcowe                                                       

12.00 + Krzysztofa Lasockiego w 6 rocz. śm., Czesława Jarosińskiego, 

Artura Wójcika  
13.15  + Leokadii w 2 rocz. śm. i Tadeusza Rosłonów, Mieczysławy 

Filipowskiej                                  Intencje spisano 28.102017  

.                                                  

  

Refleksja na  

XXX Niedzielę Zwykłą 

 
Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Nie zatrzymuje 
niczego dla siebie. /…/ Z totalnej miłości Boga rodzi 
się głęboka miłość bliźniego. Jeżeli nie kochamy 

Boga, źródła miłości, wówczas miłość bliźniego jest iluzją. I odwrotnie, jeżeli 
nie kochamy bliźnich, to nie łudźmy się, że kochamy Boga. Nie posiadamy 
dwóch serc: jednego czystego, szlachetnego, którym kochamy Boga i 
drugiego, które przez doświadczenia życiowe stało się podejrzliwe, 
egoistyczne, nieczyste. Mamy tylko jedno serce i nim kochamy Boga i ludzi. 
Dlatego relacja do ludzi jest barometrem więzi z Bogiem. Ponadto 
pamiętajmy, że nie musimy w życiu wybierać między Bogiem a 
człowiekiem; Bóg stał się też człowiekiem i utożsamia się z człowiekiem. 
 
                                                                                         Stanisław Biel /SJ/ 
 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Z ust samego Jezusa mamy wyjaśnienie, 

a dla niektórych tylko przypomnienie, 

że najważniejsze to miłość do Boga samego, 

a drugie przykazanie to miłowanie bliźniego. 

To podstawowe fundamenty naszej wiary, 

takie proste i jasne, że aż nie do wiary.                                              
 
                                                      Kazimierz 

 
W tym tygodniu do wspólnoty Kościoła przez Chrzest 
św. zostali włączeni:  Stanisław Biczyk i Borys Plichta  
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