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     XXXII Niedziela Zwykła 
 
 
 
 

Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie:  Mdr 6.  12-16  (Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają) 
Psalm responsoryjny: Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por.2ab (Ciebie, mój 
Boże, pragnie moja dusza) 
Drugie czytanie: 1 Tes 4, 13-18 (Powszechne zmartwychwstanie) 
Ewangelia: Mt 25, 1-13 (Przypowieść o dziesięciu pannach)  
 

Zatrzymać Aborcje !!! 

Obecnie jest ostatnia chwila, by się podpisać za projektem 

Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej #ZatrzymajAborcję, który 

cieszy się dużym sukcesem. Chodzi o to by usunąć tzw. przesłankę 

eugeniczną czyli możliwość przerwania ciąży w wypadku 

podejrzenia u dziecka choroby lub wady genetycznej. Karty powinny 

trafić do warszawskiego biura do 15 listopada. Wspomóż i ty akcję, 

by wolontariusze zdążyli zebrać podpisy, przeliczyć je i zanieść do 

marszałka Sejmu. Potrzeba jeszcze więcej mobilizacji na finiszu, bo 

trzeba zmienić prawo, abyśmy w Polsce zaprzestali zabijania 

niewinnych dzieci tylko dlatego, że mogą się urodzić chore lub 

niepełnosprawne. Inicjatywę poparł Episkopat Polski, a ostatnio 

również papież Franciszek mówił, że osoby niepełnosprawne trzeba 

miłować, a nie eliminować. Obecnie na mocy przepisów w polskich 

szpitalach, zabija się 95 % dzieci poczętych. Na podstawie danych 

Ministerstwa Zdrowia z 2016 roku na 1098 aborcji 1042 dotyczyło 

właśnie podejrzenia choroby lub niepełnosprawności. Jednocześnie 

lewicowe organizacje chwalą się, że zebrały 400 tys. podpisów pod 

ustawą legalizującą aborcję na życzenie. Czy podpisów za życiem 

będzie więcej? To zależy od Ciebie! 

Poświęcenie krzyża przydrożnego  

w Karolinie 
W dniu 29. października 2017 r. w Karolinie, 

przeżywaliśmy wspaniałą uroczystość 

poświęcenia krzyża przydrożnego przy drodze 

krajowej nr 50 na trasie Góra Kalwaria – Grójec. 

Na ten temat swoją historyczną wiedzą z 

czytelnikami Wieści Parafialnych podzielili  się 

p. Józef Wincentak z córką Elżbietą. Z ich 

informacji wynika, że krzyż graniczny stojący od 
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 ok. 300 lat na granicy parafii Sobików i Góry 

Kalwarii we wsi Karolina, ma bardzo bogatą 

historię związaną z rodzinami Wincentaków i 

Tywonków z Karoliny i Chmielewskich z G. 

Kalwarii. Z przekazu pana Józefa Wincentaka 

pamiętającego opowieści ojca i dziadka, wynika, iż 

pradziadek Borowski dbał o istniejący od 

zamierzchłych lat krzyż, który służył mieszkańcom 

i przejezdnym. W późniejszych latach opiekę nad 

krzyżem przejęła rodzina Wincentaków. Po wojnie 

w 1948 roku, stary zniszczony już krzyż wymienił 

na nowy, p. Michał Wincentak (ojciec). Dzięki 

staraniom syna p. Józefa Wincentaka, który 

dokładał wszelkich starań by krzyż trwał jak 

najdłużej, ten widoczny znak wiary mieszkańców 

dotrwał do 1980 r. Kolejny krzyż został 

ufundowany przez p. Joanną Chmielewską z Góry 

Kalwarii i postawiony przez braci Gnatowskich i 

Mieczysława Posiewkę. W tym samym miejscu 

stał przez następne 31 lat, 

aż do roku 2011. Kolejnym 

darczyńcą i wykonawcą 

krzyża w 2011 roku był p. 

Zdzisław Tywonek z Karoliny. .Jednak w 

listopadzie 2016r. ze względu na budowę 

obwodnicy Góry Kalwarii krzyż został 

zdemontowany i zdeponowany w parafii 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii. 

Stan techniczny krzyża na którym czas odcisnął 

swoje piętno wymusił konieczną jego 

modernizację. Zajął się tym Pan Zdzisław Tywonek 

wraz z żoną Ulą, którzy zadbali o jego odnowienie 

i postawili krzyż w nowym miejscu, w którym nie 

będzie kolidował z budowaną obwodnicą. 

Odnowieniem objęto również poprzednie 

ogrodzenie i pasyjkę wykonaną przez odlewnika p. 

Zbigniewa Fudalskiego z Karoliny jeszcze w roku 

2011. Pewną ciekawostką są przywiezione przez 

p. Zdzisława Tywonka z plaż Krymu i fiordów 

Norwegii oraz z Karoliny zatopione u podstawy 

krzyża ozdobne kamienie. Na uroczystość 

poświęcenia krzyża, mimo niesprzyjającej pogody 

przybyła liczna grupa mieszkańców Karoliny i osób 

z parafii Sobików. Wśród  gości należy podkreślić 

oraz obecność leśniczego p. Rajmunda 

Kindzierskiego z Leśnictwa Sierzchów z 

Nadleśnictwa Chojnów dyr. Prywatnego Muzeum 

Regionalnego w Górze Kalwarii p. Wojciecha Prus-

Wiśniowskiego. Parafię Sobików reprezentował 

ks. dziekan czerski i proboszcz parafii ks. prałat 

Włodzimierz 

Czerwiński, który 

odprawił polową 

Mszę św. i były 

wikariusz ks. Mariusz 

Białęcki, który wygłosił okolicznościową homilię. 

Miejmy nadzieję, że krzyż w nowym miejscu 

będzie służył miejscowym i przejezdnym 

podróżującym tą drogą, jeszcze długie lata 

powiedział na zakończenie sędziwy p. Józef 

Wincentak. /W oparciu o materiał p. Józefa Wincentaka 

opracował: Kazimierz Dusza./ 

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci 

XXXII Niedziela Zwykła 

12 listopada 2017 
 
Dziś o dziesięciu pannach rozważanie 

i ciągle to samo przed Adwentem pytanie. 
Co przypowieść o dziesięciu pannach oznacza, 

jaki okres w naszym życiu wyznacza? 
Zbliża się szybko Adwent czas oczekiwania  
szczególnego, mądrego i roztropnego czuwania. 

Pięć panien wzięło lampy lecz o zapasie oliwy  
   zapomniały,  

czym swą nieroztropność w życiu pokazały. 
Zastanówmy się czy na ponowne przyjście Pana 
jesteśmy przygotowani od samego rana    

i co mówi Jezus do każdej rodziny. 
«Czuwajcie więc, bo nie znacie  
  dnia ani godziny». 
Z tej przypowieści płynie jeszcze  

  dwa przesłania: 
nie pochwalajmy panien głupich zachowania, 
które odkładają to co ważne, pochopnie,  

lecz zachowujmy się jak mądre panny - roztropnie,  
nie znamy dnia paruzji, i spotkania z Bogiem 

i jeszcze masz czas na spotkanie z wrogiem,  
zmianę postępowania i mu przebaczenie,  
a najważniejsze na swoje nawrócenie. 

Czekajcie więc, o każdej porze na Pana wołanie,  
byście zawsze gdy trzeba, wyszli na spotkanie. 

  
                                                      /Kazimierz/ 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W najbliższą niedzielę z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenia 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie, już po raz dziewiąty będziecie obchodzili w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym, wspierając duchowo i materialnie braci i siostry na Bliskim Wschodzie. Niech wasze modlitwy i ofiary będą dla  
nich konkretną pomocą i znakiem łączności ze wszystkimi, którzy cierpią dla imienia Chrystusa na całym świecie. Wam tu 
obecnym i waszym bliskim, szczególnie redakcji i słuchaczom Radia Katowice, które obchodzi w tym roku 90-lecie swego 
istnienia, z serca błogosławię. 



Ogłoszenia duszpasterskie
  

1. Dziś 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.  

2. Dziś obchodzimy IX Dzień Solidarności z 

Kościołem Prześladowanym pod 

hasłem: Ocalmy chrześcijan na Bliskim 

Wschodzie. Po Mszach św. prowadzona jest 

zbiórka do puszek jako nasze wsparcie 

prześladowanych chrześcijan w tym regionie 

świata.                                                                                                                           

3. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie 

formacyjne w grupach dla kandydatów do 

bierzmowania, Grupa formacyjna III 17 

listopada w Czachówku spotkanie formacyjne 

dla Kandydatów do Bierzmowania z gr. p. 

Anny Bulder i p. Jana Hulanickiego. O godz. 

18:00 rok I i rok II 

4. Papież Franciszek, na zakończenie Roku 

Miłosierdzia, w Liście Apostolskim Misericordia et 
Misera ogłosił, że w XXXIII niedzielę zwykłą, 

tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla cały 

Kościół będzie obchodził Światowy Dzień Ubogich. 

W tym roku po raz pierwszy Dzień ten będzie 

obchodzony 19 listopada pod hasłem Nie miłujmy 
słowem, ale czynem, zaczerpniętym z 1. Listu św. 

Jana. Nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie 

ofiary do puszek na rzecz swoich podopiecznych, w 
tym jednej rodziny syryjskiej w ramach programu 

Caritas Polska „Rodzina Rodzinie” jak zwykle w 

czwartą niedzielę miesiąca tj. 26 listopada po 

wszystkich Mszach św. Bóg zapłać za ofiary. 

5. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza w sobotę 

02. grudnia 2017 r.  na pielgrzymkę do Torunia na 
uroczystości związane z XXVI rocznicą powstania 

Radia Maryja. Szczegóły w kolejnych ogłoszeniach 

w następnych gazetkach. Zapisy u p. Bogumiły 

Duszy lub w zakrystii w Sobikowie i kaplicy w 

Czachówku. 

6. 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. 

7. 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.                                                                                                                                 

8. Do 15 listopada chcemy uzupełnić skład Rady 

Parafialnej. Prosimy o zgłaszanie nowych 

kandydatów do Rady w tym terminie.                                                                                          

9. 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 
 

Cnota bez roztropności nie jest cnotą. 

Często powinniśmy się modlić do Ducha 
Św. o tę łaskę roztropności. Na 
roztropność składa się: rozwaga, rozumne 
zastanowienie się i mężne postanowienie. 
Zawsze ostateczna decyzja należy do nas. 
My musimy decydować, możemy i 
powinniśmy zasięgać rady i szukać światła 
… /Dz. 1106/ 

 

Refleksja na XXXII Niedzielę 

Zwykłą 
 

Ta przypowieść to wezwanie, abyśmy się poważnie 
zastanowili, co rzeczywiście jest ważne w życiu, a nie co 
nam się wydaje, że jest ważne. Głupie nie dostały się na 
ucztę dlatego, że były złe. Niby czekały na pana młodego, 
ale jak się zjawił, to oliwa stała się kluczem do wszystkiego. 
Co więcej, pechowe panny sądziły, że jej brak da się 
uzupełnić w ostatniej minucie, 
w przelocie. Pomyślały 
pewnie, że pan nie będzie aż taki 
zasadniczy. Niestety, nie da 
się załatwić tego, co ważne tak, 
jakby chodziło o zwykłe pójście do 
sklepu.  Wielu ludzi dzisiaj tak żyje. 
Mówią chociażby tak: "Proszę księdza, ja wiem, że wiara 
jest ważna, ale teraz nie mam czasu, żeby się nią 
zajmować. Biznes, praca, obowiązki domowe. Może 
później, jak trochę się ustatkuję?" Sądzą, że wiara to 
dodatek do życia, coś na doczepkę, a nie rzeczywistość, 
która przenika całe życie. Więc póki mamy czas i czekamy 
na Pana, przychodzącego teraz i w przyszłości, 
zastanówmy się, czy czekamy na Niego mądrze i 
rozsądnie. 
                                                         Dariusz Piórkowski /SJ/



konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 

Intencje Mszalne 12 XI -19 XI 2017 
 

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    

13.15 + Aleksandry Jędral, Wiesława Michalskiego w 3 

rocz. śm., Zygmunta i Anny Jedral, dziadków 

Krawczyków                                                              

18.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 11)    

Poniedziałek, 13.10 

17.00 + Eugeniusza (10 rocz. śm.), Wiktorii, Antoniego, 

Władysława i Zbigniewa Urbanowiczów, Władysławy i 

Jana Wróblewskich  

17.30 + Tadeusza Zdrojka w 30 dni po śmierci  

18.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 12) 

Wtorek, 14.11  

18.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 13) 

Środa, 15.11 

17.30 + Andrzeja Załuskiego (greg. 14) 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian, +Emilii, Stefana,, Edwarda, Marianny i 

Ryszarda Sychlów, zm. cr. Piotrowskich, Janiny, 

Stanisława, Henryka i Wojciecha Małaszków 

- O zdrowie dla Tadeusza  

Czwartek, 16.11 

7.30 + Andrzeja Załuskiego (greg. 15) 

Piątek, 17.11.  

17.30 + Barbary Elżbiety Krawczyk w 30 dni po śmierci  

18.00  + Andrzeja Załuskiego (greg. 16) 

Sobota, 18.11.  

15.30 O bł. Boże i potrzebne dary Ducha św. dla 

Krystyny i Jana Sychlów w 50 rocz. ślubu  

16.00 + Stanisława i Franciszka Królaków  

16.30 + Andrzeja Załuskiego (greg. 17)  

17.30 + Stefana Gałeckiego w 29 rocz. śm.  

 18.00 + Józefa Kwiatkowskiego, Antoniny, Antoniego i 

Władysława Kwiatkowskich  

 

 

 

Tweet od Papieża 

„Jedynie wiara może przemienić koniec 

ziemskiego życia w początek życia 

wiecznego.”                                                    

/Franciszek/ 

  

                                                  

Niedziela, 19.11 

8.30(Czachówek)+ Helenę Sinkowską 

8.30 + Andrzeja Załuskiego (gregor. 18) 

10.00 + Stanisława Szturemskiego w 10 rocz. śm. 

10.00 + Cecylii, Leny i Adama Stanisławskich 

12.00 I+ Zdzisława ( w 35 rocz. śm.), Jana i Andrzeja Szóstkiewiczów  

12.00 + Stefanii ( w 3 rocz. śm,) i Jana Łukasiewiczów  

13.15 + Elżbiety Trzeciak w 2 rocz. śm  

13.15     + Marii w 31 rocz. śm., Augustyna w 38 rocz. śm. Dobeckich, 

Stanisławy, Marianny i Franciszka Jakubczaków, Bronisława 

Rykowskiego  

III spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców I Komunijnych                             

 

                                                                    Intencje spisano 9.11.2017                                        


 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Przypowieść o dziesięciu pannach jest symboliczna, 
a przez to głęboka w duchową treść i śliczna. 
«Czuwajcie więc, bo nie znacie  
   dnia ani godziny». 
Czy odnosi się do mnie czy całej rodziny? 
Na czym polega moja mądrość, a na czym głupota?  
   Nie powiem.  
Ale chcę, zawsze być otwartym na spotkanie z Bogiem. 
                                                              / Kazimierz/ 
                                

 
 

Za tydzień w artykule p. Gabrieli Rotuskiej o 

Św. Ricie z Cascia - wspomożycielce, widniejącej na 
nowej mozaice w nawie poprzecznej kościoła 
parafialnego w Sobikowie.  
 

 

 

Redakcja: Kazimierz Dusza 

  

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

