
                         

       Wieści Parafialne 
       Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 39(154) Rok IV 05.11.2017 r 

XXXI Niedziela Zwykła 
 
 
 
 

Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie:  Ml 1, 14b-2, 2b. 8-10  (Niewierni kapłani Starego Przymierza) 
Psalm responsoryjny: Ps 131 (130), 1bcde. 2-3  
Drugie czytanie: 1 Tes 2, 7b-9. 13 (Owocność apostolatu Pawła) 
Ewangelia: Mt 23, 1-12 (Strzeżcie się pychy i obłudy)  

 

Odpust w oktawie Wszystkich Świętych 
 
Nie chodzi o kwiaty i znicze, ale o nasz duchowy wysiłek ofiarowany duszom 
w czyśćcu cierpiącym. Przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych oraz 

Dzień Zaduszny. Cały listopad w naszej tradycji jest w szczególny sposób 
związany z modlitwą za zmarłych. Jest on dla nas zachętą do postawy miłości 
i troski o dusze w czyśćcu cierpiące. Dusze w czyśćcu nie mogą same uzyskać 

łaski odpustu. W tym mogą im pomóc ludzie żyjący na ziemi. Bazując na 
nauce o świętych obcowaniu, czyli o dzieleniu się duchowymi dobrami, my, 

żyjący na ziemi, ubogacamy się łaską 
Chrystusa przez nasze akty pokutne i 
dzielimy się tym dobrem z naszymi 

braćmi w czyśćcu.  
 

Odpusty są wielkim skarbem Kościoła, z 

korzystać. „Odpust którego warto 

jest to darowanie przed Bogiem kary 

doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin 
odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za 
pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i 

prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i 
świętych” (KKK 1471). Mamy obecnie do tego okazję. Przypomnijmy, że 

podczas oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych (od 1 do 8 listopada) 
można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go w intencji dusz w czyśćcu 

cierpiących. 

 
Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest: 

- stan łaski uświęcającej (jeżeli trzeba – spowiedź sakramentalna) 

- przyjęcie Komunii Świętej 

- modlitwa w intencjach Ojca Świętego 

- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu 

- pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. 

Komunię Świętą można przyjąć przed lub po wykonaniu czynności związanej z 

odpustem. Z jednym przyjęciem Komunii św. może być związany tylko jeden 

odpust zupełny. Można więc, nawiedzając cmentarz w dniach 1-8 listopada 

wraz z pobożnym odmówieniem modlitwy za zmarłych, zyskiwać odpust 

zupełny, a Komunię św. w tej intencji można przyjmować wcześniej lub 

później, nawet przez kolejne niedziele. /KD/ 
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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Michał 

Dłutowski 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. prof. Cezary Smuniewski 
 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek, środa,             

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
8.00 – 9.00 

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 - Gietrzwałd (cz. III) 

Drugiego dnia pielgrzymując dalej maryjnym 

szlakiem, z racji 140. rocznicy objawień 

gietrzwałdzkich, ze Stoczka Klasztornego 

jedziemy do Gietrzwałdu. Miejscowość ta 

zarówno w Polsce, jak i poza granicami 

jest znana jako miejsce jedynych w Polsce 

objawień Matki Bożej, które zostały 

oficjalnie zatwierdzone przez Kościół. 

Rozpoczęły się one w 1877 roku, a 

dostąpiły ich dwie dziewczynki: Justyna 

Szafrańska oraz Barbara Samulowska. 

Pierwsze słowa wypowiedziane, i co 

znamienne, na terenach wówczas 

pruskich wypowiedziane do dziewczynek 

po polsku, przez ukazującą się Panią brzmiały: 

„Chcę, abyście codziennie odmawiały różaniec”. Dziś 

można je przeczytać na ogrodzeniu kapliczki, gdzie 

są wykute w stalowych literach. Objawiająca się 

Matka Boża obiecała uzdrowienie 

chorym, wyrażając przy tym 

życzenie, aby ludzie odmawiali 

różaniec. Wieść o objawieniach, 

jakie dokonywały się w 

Gietrzwałdzie, rozeszła się bardzo 

szybko. Zaczęli przybywać 

pielgrzymi, którzy już wcześniej 

odwiedzali to miejsce, ponieważ kult Matki Bożej 

trwał tu od wieków. Matka Boża w swoich 

objawieniach wyraziła życzenie, aby w tym miejscu 

wystawiono krzyż lub kapliczkę oraz aby ustawiono 

figurę Niepokalanego Poczęcia. Z 

gorliwością przystąpiono do 

spełnienia tych próśb. Stojąca do 

dziś figurka Matki Bożej została 

zamówiona w Monachium. 

Wzbudziła ona rozczarowanie 

dziewczynek, ponieważ w niczym 

nie dorównywała piękności 

objawiającej się im Pani. Również do dziś stoi 

kapliczka z cegły, wybudowana z polecenia Matki 

Bożej. Wkrótce po spełnieniu próśb, odeszli z tego 

miejsca pierwsi chorzy, którzy doznali tu 

uzdrowienia. W dniu 16 września 1877 roku, czyli w 

dniu poświęcenia figury Matki Bożej, do Gietrzwałdu 

przybyło około 15 tysięcy wiernych. Po odprawionym 

nabożeństwie, odmówiono różaniec, podczas 

którego dziewczynki miały widzenie. Ostatnimi 

słowami przekazanymi przez Maryję po polsku była 

prośba: „Odmawiajcie gorliwie różaniec”. Objawienia 

Matki Bożej w Gietrzwałdzie były potwierdzeniem 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

oraz utrwaliły przekonanie, że do istoty wiary 

człowiek może dojść poprzez modlitwę oraz łaskę 

nadprzyrodzoną. Jednak to człowiek sam musi wyjść 

na spotkanie z Bogiem, a rozum nie wystarczy do 

poznania Boga. Potrzebne jest tu doświadczenie 

wewnętrzne. W Gietrzwałdzie wiele osób doznało  

łaski uzdrowienia cielesnego oraz duchowego, o 

czym świadczą liczne wpisy do „Księgi łask i 

uzdrowień otrzymanych za przyczyną N.M.P. W 

Gietrzwałdzie” założonej w 1962 roku. Miejsce to 

dzięki  dokonującym się tu objawieniom 

stało się znane w całej Europie, a ich echa 

dotarły również do Stanów Zjednoczonych. 

Należy też dodać, że w tym roku przypada 

50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej 

Gietrzwałdzkiej przez Ks. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski, 

przy współudziale Ks. Karola Kardynała 

Wojtyły, metropolity krakowskiego i Ks. 

Biskupa Józefa Drzazgi, biskupa 

warmińskiego. Sam obraz przedstawia 

Madonnę, trzymającej na lewej ręce 

Dzieciątko Jezus. W górnej części obrazu, na 

podtrzymywanej przez dwóch aniołów wstędze, 

znajduje się napis „Ave Regina Caelorum, ave 

Domina Angelorum” – „Bądź pozdrowiona Królowo 

Nieba, bądź pozdrowiona Pani 

Aniołów”. Na koniec naszej 

pielgrzymki w tej pięknej bazylice, 

po zakończonej Mszy Św. i 

odmówionym różańcu, wikariusz ks. 

Michał w miejscu objawień, pod 

historyczną kapliczką, pobłogosławił 

indywidualnie większość 

pielgrzymów przez nałożenie rąk. Po obiedzie 

mieliśmy możliwość obejrzeć piękne kapliczki ze 

stacjami Drogi Krzyżowej na błoniach 

gietrzwałdzkich, poświęconych 27 czerwca 2007 

roku przez Ks. Arcybiskupa 

Wojciecha Ziembę oraz nabrać wody 

z od lat bijącego 

źródełka, pobłogosławionego w 1877 

r. przez Matkę Bożą przynoszącą 

ulgę cierpiącym i liczne 

uzdrowienia. Przez ponad 110 lat do 

sanktuarium gietrzwałdzkiego 

przybywa wiele milionów pielgrzymów. Stało się ono 

najpopularniejszym sanktuarium w Polsce północnej, 

a sam Gietrzwałd nazywany bywa mianem 

Częstochowy Północy.  

/Opracowała: Maria Fiejka/ 

Z Dzienniczka Św. s. Faustyny 
 
O Jezu mój, daj mi mądrość, daj mi rozum wielki i 
oświecony Twym światłem, na to tylko jedynie, 

abym Ciebie o Panie, lepiej poznała, bo im Cie lepiej 
poznam, tym Cię goręcej ukocham. Przedmiocie 
jedyny mojej miłości. W Tobie tonie  dusza moja, w 

Tobie rozpływa się serce moje; nie umiem kochać 
połowicznie, ale całą mocą swej duszy i całym żarem 

swego serca. Sam o Panie, rozpaliłeś moją miłość ku 
Sobie, w Tobie zatonęło serce moje na wieki. /Dz. 
1033/ 



                               Ogłoszenia duszpasterskie 
1. Dziś 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. 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. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy 

podarowali kwiaty na groby kapłańskie, do kościoła i kaplicy 

w Czachówku. Bóg zapłać. 

3. W imieniu Ministrantów i ich rodziców serdecznie 

dziękujemy wszystkim tym, którzy zakupili znicze i w ten 

sposób wsparli naszych Ministrantów na wyjazd zimowy, 

który odbędzie się w ferie szkolne. Ponadto dziękujemy 

firmie „Lampion” p. Zbigniewa Krawczyka z Buczynowa za 

dostarczone znicze dla naszych Ministrantów.                                  
4. W sobotę 11 listopada obchodzimy Święto Odzyskania 

Niepodległości. Msze św. tego dnia odprawiamy o godz. 

8.30 w Czachówku oraz o godz. 10.00 i 12.00 w Sobikowie. 

Msza św. o godz. 18.00 odprawiona będzie z XXXII 

Niedzieli Zwykłej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za 

Ojczyznę.  
5. W przyszłą niedziele 12 listopada o godz. 18.00 Msza 

Święta i spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania. 

Młodzież i osoby dorosłe, które chciałby rozpocząć 

przygotowanie, a jeszcze nie wypełniły formularza z prośbą 

o jego rozpoczęcie, prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub 

kancelarii parafialnej. Serdecznie wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy. 

6. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie formacyjne w 

grupach dla kandydatów do bierzmowania, Grupa 

formacyjna I p. Krystyny Borowskiej: Spotkanie w 

Sobikowie w piątek 10 listopada, o godz.  18:00 rok I i II.  

7. Burmistrz Góry Kalwarii i Organizatorzy 

zapraszają 11 listopada na gminne obchody Święta 

Narodowego. Początek o godz. 16.00. Program 
podany jest na plakacie przed kościołem. 

8. W niedzielę, 12 listopada br. obchodzić będziemy 

IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 
pod hasłem: Ocalmy chrześcijan na Bliskim 

Wschodzie. Tego dnia prowadzona będzie zbiórka do 

puszek jako nasze wsparcie prześladowanych 
chrześcijan w tym regionie świata.                                                                                                                          

9. Parafia w Baniosze zaprasza w dniach 16-24 

sierpnia 2018 r. na pielgrzymkę do sanktuariów we 
Włoszech i Szwajcarii. Informacje i zapisy w 

niedzielę 19 listopada br. w kościele w Baniosze. 

Dalsze informacje dostępne na plakacie 
wywieszonym przed kościołem. 

10. Koło PRM organizuje dziś wyjazd do kina 

„Promenda” na film „Dwie korony” – życie św. 
Maksymiliana Kolbe,  Koszt biletu z przejazdem 28 

zł. Wyjazd o godz. 14.20. Zapisy i opłaty wnosimy w 

zakrystii i kaplicy w Czachówku po mszach św.     
11. 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.                                                                                                                                 

12. Do 15 listopada chcemy uzupełnić skład Rady 
Parafialnej. Prosimy o zgłaszanie nowych 

kandydatów do Rady w tym terminie.                                                                                          

13. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                 
- Sylwester Molak, kawaler z Cendrowic w par. 

tutejszej i Justyna Żaczek, panna z parafii w 

Warszawie. Zapowiedź druga.                                                                                   
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                           

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 

jest do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W zakrystii 

jest do odbioru miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.                                                                        

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci 

XXXI Niedziela Zwykła 

05 listopada 2017 
 
Ewangelia dzisiaj ostrzega i zwraca uwagę,  

na siedem grzechów głównych i ich wagę.  
Jest ich siedem, a pierwszy to pospolita pycha, 

która zabiega o własną wartość, a innych odpycha 
i pokazuje, to my najlepsi, nawet od Boga  
i niezależni od innych, ale to zła droga. 

Pycha to chaotyczne pragnienie posiadania  
dóbr ziemskich i za nimi się uganiania.  

Papież Grzegorz Wielki ten podział grzechów 
   wprowadził 
i od  VI w. tym kształtowanie charakterów uładził,  

bo grzechy główne to złe uczynki i wady,  
które są nawet atrakcyjne i na to nie ma rady, 

lecz prowadzą do popełniania innych grzechów, 
czynionych niezauważalnie i w pośpiechu. 

A Jezus na przykładzie uczonych w Piśmie mówi:  
   zachowujcie 
«Wszystko co wam polecą, lecz uczynków  

  ich nie naśladujcie». 
Bo od pychy do obłudy już bardzo bliska droga,   

obie wady odgradzają nas coraz bardziej od Boga 
i by nie utracić więzi z Panem przez grzeszne czyny, 
powstrzymujmy się od nich każdej godziny 

i pracujmy nad sobą jak wskazują przykazania 
to też wynika z dzisiejszego kazania.  

«Kto się wywyższa, będzie poniżony,  
a kto się poniża, będzie wywyższony». 
Dlatego w Ewangelii jest jeszcze mowa  

  o frędzli wydłużaniu 
filakteriach (pudełeczkach na czole) i chęci ludziom 

   się pokazaniu  
o pierwszych krzesłach, i na ucztach zaszczytach, 

a tak naprawdę o pysze i głupoty szczytach. 
Jeszcze dla przypomnienia inne grzechy główne:  
chciwość, nieczystość, zazdrość, może nie po kolei,  

   gniew i lenistwo,  
nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,  

  ale to już wszystko.  
                                                      /Kazimierz/ 

 



                                Intencje Mszalne 05 XI -12 XI 2017 
 

Niedziela, 05.11.  

8.30 (Czachówek)  + Ewy Jasik 

8.30 + Andrzeja Załuskiego (gregor. 4)  

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

Jankowskiego, Sławomira Krzyczkowskiego  

10.00 + Stanisławy i Stanisława Urbanowiczów, 

Tadeusza, Alicji i Czesława Urbanowiczów                    

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

Jarosińskiego, Artura Wójcika 

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

Mieczysławy Filipowskiej  

Poniedziałek, 6.10 

18.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 5) 

Wtorek,07.10.   

18.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 6)  

Środa, 08.11 

17.30 + Andrzeja Załuskiego (greg. 7) 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian, +Jana i Stanisławy Soczewka 

Czwartek, 09.11 

7.30 + Andrzeja Załuskiego (greg. 8) 

Piątek, 10.11.  

17.30 + Andrzeja Załuskiego (greg. 9) 

18.00 + Tadeusza i Joanny Anisiewiczów 

18.30  + Zenona Buczka w 7 rocz. śm., Marianny i 

Stanisława Buczków  

Sobota,11.11. Święto Niepodległości 

(Czachówek) + Stanisława Sadowskiego 

(Czachówek) + Andrzeja Załuskiego (greg. 10) 
10.00 + Zbigniewa Kowalczyka w 18 rocz. śm., 

Stanisławy i Władysława ( w 10 rocz. śm.) Urbańskich, 

zm. cr. Urbańskich, Kowalczyków i Sierakowskich  

12.00 + Stanisławy, Zofii Władysława Rozum i zm cr. 

Rozumów i Orlików  

18.00 + Jana Bąbika w 40 rocz. śm. Franciszka Bąbika, 

Jana Ciary, Zofii Kusocinskiej, Antoniny Jankowskiej i 

zm. cr. Mirowskich i Bąbików  

Niedziela, 12.11 

8.30 (Czachówek) + Zofii Pieniążek  
8.30 (Czachówek) Dziękczynna za otrzymane Łaski w 

84 rocz. ur., z prośbą o dalszą opiekę na kolejne lata 

życia                                                                              

10.00 + Witolda Winiarka (im)                                       

10.00 + Hanny i Czesława, Kazimiery i Tadeusza 

Zięcina, Jolanty i Tadeusza Anisiewiczów               

12.00 + Stanisławy, Józefa i Andrzeja Rosłonów, 

Weroniki i Jana Lisiewskich                                        

12.00 + Edwarda Tywonka, rodziców Pęczków i 

Tywonków, Marii i Mariana Kalikowskich                       

Chrzest: Dominika Maria Rybicka                                

 

Tweet od Papieża 

„Drodzy przyjaciele, świat potrzebuje 

świętych i my wszyscy bez wyjątku 

jesteśmy powołani do świętości. Nie 

lękajcie się”. 

                                                    /Franciszek/ 

  

13.15 + Aleksandry Jędral, Wiesława Michalskiego w 3 rocz. śm., 

Zygmunta i Anny Jedral, dziadków Krawczyków                                                              

18.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 11)                                                  

Intencje spisano 02.11.2017                                                  

 

Refleksja na  

XXXI Niedzielę Zwykłą 

Człowiek pokorny nigdy nie powie o sobie, że 

taki jest, natomiast pyszny publicznie 

manifestuje swoją "pokorę". Termin "pycha" kryje w sobie 

pozytywny rdzeń. Pochodzi stąd, że ktoś dąży do spraw 

sięgających "wyżej", „ponad” niż to, kim jest. Dążenie "ponad", 

"wyżej" samo w sobie jest pozytywne. Zdążanie wyżej 

(zwłaszcza gdy nie szanuje godności i praw innych) może 

przybierać grzeszne, a czasami wręcz patologiczne formy. 

Pojawia się pycha. Nie bez powodu Kościół umieścił ją na 

pierwszym miejscu wśród grzechów głównych. Jest ona bowiem 

źródłem wszystkich pozostałych. Współczesny człowiek zagubił 

"hierarchię" grzechów. Zwykle za najcięższe uważamy grzechy 

związane ze sferą seksualną. Zapominamy, że pierwsze 

przykazanie dotyczy miłości Boga, bliźniego i siebie, a pycha jest 

jego zaprzeczeniem. Ojcowie Kościoła podkreślają, że każdy 

grzech kryje w sobie pierwiastek pychy.  Stanisław Biel /SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Pycha to przywara, która każdemu dolega, 
dlatego Jezus przed nią człowieka ostrzega. 
«Kto się wywyższa, będzie poniżony,  
a kto się poniża, będzie wywyższony». 
Ale i uczynki gdy nie nadążają za słowami 
Lub są spełniane aby się pokazać, są obłudami.  
                                             Kazimierz 
 

W niedzielę 29.10.br. w Karolinie przy krzyżu 
przydrożnym przy DK 50 odbyła się Msza św. i miało 
miejsce poświęcenie przeniesionego tam krzyża. Za 
tydzień więcej informacji z tej uroczystości.  
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