
                      

       Wieści Parafialne 
       Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 41(156) Rok IV 19.11.2017r. 

           XXXIII Niedziela Zwykła 
 
            
  

 Liturgia Słowa 
Pierwsze czytanie:  Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31. (Poemat o dzielnej 
niewieście) 
Psalm responsoryjny: Ps 128 (127), 1b-2.3. 4-5(R:1b) - Szczęśliwy 
człowiek, który służy Panu 
Drugie czytanie: 1 Tes 5, 1-6 (Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie) 
Ewangelia: Mt 25, 14-30 (Przypowieść o talentach)  
 

                           Święci Patroni Wspomożyciele                      .                                                                                                                     
W 34 numerze Wieści Parafialnych z 1 października br. informowaliśmy o 

zainstalowaniu mozaiki z wizerunkiem Św. Rity. Umieszczona ona została 

w lewej części transeptu (patrząc na ołtarz) 

czyli nawy poprzecznej pomiędzy 

prezbiterium i nawą główną.  Fundatorami 

mozaiki św. Rity są Państwo Janina i Jerzy 

Mizerscy z Czachówka. Jest to pierwsza z 

czterech planowanych do wykonania 

w niszach transeptu,  mozaik poświęconych 

Świętym Patronom Wspomożycielom. Potocznie 

nazywamy ich świętymi od spraw 

beznadziejnych, trudnych i po ludzku 

niemożliwych. Kolejnymi świętymi będą: św. 

Juda Tadeusz, św.  Antoni z Padwy i św. 

Krzysztof.   Autorem wszystkich czterech 

projektów jest uznany artysta plastyk 

Mirosław Grzelak z Łodzi. Jego mozaiki sakralne to dzieła wspaniałe, 

niejednokrotnie wielkowymiarowe, które możemy podziwiać m.in. w: 

Krakowie, Józefowie k. Otwocka (12 m x 4,5 m),  Łodzi - Andrzejowie, 

Piasecznie (8x4), Warszawie - Ursusie i  Dobieszowicach (7,5x9). 

Dziękujemy ks. proboszczowi za pomysł upiększania naszej świątyni 

dziełami tak wspaniałych i cenionych artystów. Na łamach naszych WP, 

przybliżymy sylwetki tychże patronów, w miarę realizacji mozaik. Dzisiaj 

Św. Ritę z Cascii przybliżyła nam P. Gabriela Rotuska z Sierzchowa. 

Dziękujemy.      /KD/ -Zdjęcie art. plastyk Mirosław Grzelak. 

Święta Rita z Cascii 
Św. Rita augustianka, stygmatyczka i święta Kościoła katolickiego, urodziła 

się jako jedyne dziecko w Roccaporena w 1381 r.  w gminie Cascia,  

diecezji Spoleto w Umbrii, w prowincji Perugia we Włoszech. Na chrzcie w 

kościele św. Marii-Pleby w Cascii otrzymała imię Margarita (od którego 

włoskim zdrobnieniem jest Rita). Rodzice św. Rity prości ludzie Antoni i 

Amata Lotti odznaczali się bogobojnością, żyli według Ewangelii, 

rozsiewając wokół pokój i dobroć. 

                                                                                 /c.d. na str.2/ 
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sobota 
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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. 
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podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 
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Święta Rita z Cascii /c.d./ 
 

Rita od młodości ukochała modlitwę, skromność, 

pokorę i miłosierdzie dla ubogich. Była wesoła, 

pogodna i pracowita. Od najmłodszych lat 

wierzyła, że prawdziwym pięknem jest piękno 

duszy miłującej Jezusa. Z wiekiem jej wiara 

pogłębiała się. Od dzieciństwa marzyła o 

wstąpieniu do zakonu. Mimo jej pragnienia 

wstąpienia do zakonu w wieku dwunastu lat 

została wydana za mąż za Paula Manciniego. Rita 

będąc posłuszna rodzicom wyszła za mąż i 

urodziła dwóch synów: Jakuba Antoniego i Pawła 

Marię. Mąż Rity był gwałtownego charakteru. 

Okazał się człowiekiem gwałtownym, rozpustnym 

i skłonnym do 

awantur. Rita z 

pokorą znosiła 

upokorzenia i 

brutalne traktowanie 

ze strony męża. Jako żona i matka Rita była 

wzorem dla męża, a swoją dobrocią i łagodnością 

odmieniła serce męża, który pod wpływem żony 

pod koniec życia poprawił swój charakter i 

pojednał się z Bogiem. Wkrótce jego przyjaciele 

zdradzili go i Mancini został zamordowany. Tuż 

przed śmiercią przeprosił Ritę i poprosił Kościół o 

wybaczenie. Zmarli też obydwaj synowie. Rita 

postanowiła wstąpić do klasztoru św. Marii 

Magdaleny w Cascii, ale dwukrotnie jej 

odmówiono. Dzięki pomocy i wstawiennictwu św. 

Jana Chrzciciela, św. Augustyna i św. Mikołaja z 

Talentino, do których często się modliła i prosiła o 

wsparcie, brama klasztorna augustianek  w Cascia 

otworzyła się przed nią. Ritę do zgromadzeni 

przyjęto. Jako zakonnica oddawała się modlitwie, 

umartwieniu, pokucie i rozważaniu Męki Pańskiej. 

Pan Jezus dopuścił ją do udziału w Swej Męce i 

jeden kolec z korony cierniowej utkwił w jej czole. 

Jątrząca się rana wydawała przykrą woń. Rita 

postanowiła udać się do Rzymu, by dostąpić 

odpustu jubileuszowego. W czasie pobytu w 

Rzymie prośby jej zostały wysłuchane, a rana się 

zagoiła, jednak po powrocie do domu, rana 

ponownie się otworzyła. Rita była nie tylko 

zakonnicą, ale i pustelnicą. Umarła 22 maja 1447 

roku we włoskiej Cascia w wieku 62 lat. Liczne 

cuda działy się po jej śmierci. Gdy miał się stać 

nowy cud za jej przyczyna, ciało wydawało miłą i 

przyjemną woń. Papież Urban VIII ogłosił ją 

błogosławioną w 1627 r. W czasie beatyfikacji, 

przymknięte powieki oczu bł. Rity otworzyły się i 

tak już pozostały. Kanonizacji św. Rity dokonał 

papież Leon XIII w dniu 24 maja 1900 roku, a 

święto jej wyznaczono na dzień 22 maja. Św. Rita 

uznawana jest za świętą od spraw trudnych i 

beznadziejnych. Atrybutem Św. Rity są czerwone 

róże. Wszyscy, którzy za przyczyną św. Rity chcą 

prosić o cuda i łaski, najczęściej modlą się 

specjalną dziewięciodniową litanią, nowenną, 

koronką do św. Rity i innymi modlitwami 

skierowanymi bezpośrednio do Świętej. Odpust 

cząstkowy za odmawianie tej  modlitwy nadany 

został dekretem przez  papieża Piusa X w sierpniu 

1906roku. /Opracowała: Gabriela Rotuska/ 

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci 

XXXIII Niedziela Zwykła 

19 listopada 2017 
 
Za Jezusa słowo „talent” miało inne znaczenie 
I na nic się zda jego dosłowne tłumaczenie, 

Talent ok. 36 kilogramów to jednostka wagi, 
Dać komuś talent srebra wymagało odwagi, 

a Pan rozdając talenty był bardzo szczodry 
a przy tym bogaty, roztropny i mądry. 
 

Z przypowieści dzisiejszej jak Mateusz podaje, 
Gospodarz dzieli swe sługi na dwa rodzaje: 

Złych i gnuśnych oraz dobrych i wiernych. 
Pan dla sługi złego okazał się niemiłosierny, 
A ty jak myślisz, czy Pan dobrze postąpił, 

że tych nieużytecznych w ciemności strącił,  
przecież nic z talentów im danych nie stracili,  

a dobrymi zostali ci, co swe talenty pomnożyli. 
 

Nie raz widzimy, że inna jest Boża logika, 
i nawet na grzechy ludzki Bóg oczy przymyka, 
gdy człowiek szczerze za swe uczynki żałuje, chociaż 

wiele z tej logiki człowiek nie pojmuje. 
 

Dziś mówimy o talentach, które człowiek dostaje,w 
darze od Boga, a co za to oddaje? 
Kto z nas tak naprawdę pomnaża swą wiarę, w 

pracy, w domu, na ulicy, tak na swoja miarę,  
Na tyle talentów, ile w życiu dostałeś,  

Czy je pomnożyłeś, a może zmarnowałeś, 
Czyś sługa wiernym, czy złym i szansa zmarnowana? 
Pan Jezus mówi – „Byłeś wierny …. 
 Wejdź do radości twego Pana”. 
Każdemu Bóg dał talent, a nawet kilkanaście, więc 

nei smućcie się i ducha nie gaście, 
Bo tylko od ciebie zależy jak ich spożytkujesz 
I czy zadowolenie z ich posiadania odczujesz. 

Wszak wolą Boga jest byś talenty pomnażał, 
a nie na ich brak w życiu ciągle się uskarżał. 

 
Bóg oczekuje od nas rozkwitu duchowego, 

Odważnej wiary i rozwoju emocjonalnego, 
Anie bądź zazdrosny o innych talenty 
Tylko rozwijaj swoje a będziesz święty. 

                                                      /Kazimierz/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cascia


                                Ogłoszenia duszpasterskie
1. 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 dziś 

pod hasłem Nie miłujmy słowem, ale czynem, 

zaczerpniętym z 1. Listu św. Jana. Ofiary na 

tacę zbierane w dzisiejszą niedzielę 

przeznaczone są na utrzymanie Warszawskiego 

Metropolitalnego Seminarium Duchownego. 

Bóg zapłać za ofiary. 

2. Dziś o godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas 

III w ramach przygotowania do przyjęcia I 

Komunii Św. Po Mszy św. konferencja dla ich 

rodziców. W przyszłym tygodniu po tej Mszy 

św. spotkanie dla dzieci Rocznicowych z klas 

IV i ich rodziców. 

3. Jak zwykle w przyszłą niedzielę po 

wszystkich Mszach św. 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”.   

4. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa 

Chrystusa, Króla Wszechświata. Ostatnia 

niedziela roku liturgicznego. Po Mszy św. o 

godz. 10.00 przed wystawionym Najświętszym 

Sakramentem Litania do Najśw. Serca Pana 

Jezusa i akt poświęcenia. Tego dnia można 

uzyskać Odpust zupełny za publiczne 

odmówienie aktu poświęcenia. 

5. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza w 

sobotę 2 grudnia 2017 r.  na pielgrzymkę do 

Torunia na uroczystości związane z XXVI 

rocznicą powstania Radia Maryja. Wyjazd o 

godz. 6.15 z parkingu przy kościele w 

Sobikowie.  Koszt 55 zł. Zapisy u p. Bogumiły 

Duszy lub w zakrystii w Sobikowie i kaplicy w 

Czachówku. 

6. Nasz organista p. Tomasz rozpoczyna 

roznoszenie opłatków na stół wigilijny. Zostaną 

one poświęcone dziś na Mszy św. o godz. 

12.00. Prosimy o życzliwe przyjęcie p. 

Tomasza. W naszej parafii opłatki roznosi tylko 

on. Przestrzegamy przed oszustami. 

 

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.  Parafialny Zespół Caritas zwraca się z 

uprzejmą prośbą do właścicieli sklepów i firm 

o wsparcie tegorocznej akcji ”Mikołaj” dla 

dzieci, która odbędzie się na początku grudnia. 

Dary w postaci słodyczy, przyborów  

szkolnych, ofiary pieniężne itp. prosimy o 

dostarczenie do końca listopada do kancelarii 

parafialnej lub zakrystii.                                                                                                          

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 
 

Milczenie jest mieczem w walce 
duchowej; nie dojdzie do świętości 

nigdy dusza gadatliwa. Ten miecz 
milczenia obetnie wszystko, co by 

się przyczepić do duszy chciało. 
Jesteśmy wrażliwi na mowę i zaraz, 

wrażliwi, chcemy odpowiadać, a nie 

zważamy na to, czy jest w tym wola 
Boża, żebyśmy mówili. Dusza 

milcząca jest silna; wszystkie 
przeciwności nie zaszkodzą jej, 

jeżeli wytrwa w milczeniu. Dusza 

milcząca jest zdolna do 
najgłębszego zjednoczenia się z 

Bogiem, ona żyje prawie zawsze 
pod natchnieniem Ducha Świętego; 

Bóg w duszy milczącej działa bez 

przeszkody. /Dz. 477/  
 

 



Intencje Mszalne 19 XI -26 XI 2017 
 

Niedziela, 19.11 

8.30(Czachówek)+ Helenę Sinkowską 

8.30 (Czachówek) + Andrzeja Załuskiego (greg. 18) 

10.00 + Stanisława Szturemskiego w 10 rocz. śm. 

10.00 + Cecylii, Leny i Adama Stanisławskich 

12.00 + 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                             

Poniedziałek, 20.11 

17.30 + Henryki Choińskiej w 30 dni po śmierci 

18.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 19) 

Wtorek, 21.11  

18.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 20) 

Środa, 22.11 

17.30 + Andrzeja Załuskiego (greg. 21) 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,  

Czwartek, 23.11 

7.30 + Andrzeja Załuskiego (greg. 22) 

Piątek, 24.11.  

18.00  + Andrzeja Załuskiego (greg. 23) 

Sobota, 25.11.  

16.45 + Andrzeja Załuskiego (greg. 24)  

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

Marianny i Piotra Gaćkowskich  z okazji 50 rocz. ślubu  

18.00 + Zygmunta Głowackiego w 5 rocz. śm., Krystyny 

Głowackiej i zm. cr. Głowackich i Jaroszów 

Niedziela,26.11 

8.30(Czachówek O bł. Boże dla Artura, jego żony i 

synów  

8.30 (Czachówek) + Andrzeja Załuskiego (greg. 25) 

10.00.+ Danuty, Władysława, Zofii, Zenona, Wiktorii 

Idaczyków, Elżbiety Mazur, Łukasza Bąbika, Celiny 

Glegoła 
10.00 + Andrzeja Rosłona (im.) 

12.00 + zm. proboszczów i wikariuszy pracujących w 

par. Sobików, o bł. Boze i potrzebne łaski dla żyjących 

12.00 + Henryki Choińskiej – in. koleżanek z pracy 

Chrzest: Wojciech i Kaja Kędziorek, Albert Maciej 

Dębecki 

 

 

 

Tweet od Papieża 

„Chrystus zwyciężył śmierć. On jest 

naszym zmartwychwstaniem i życiem. 

Bądźcie świadkami tego orędzia 

nadziei.” 

                                                    /Franciszek/ 

  

 

13.15 + Pawła Pęczka (ur.) 

Spotkanie dla rodziców i dzieci Rocznicowych                                           

                                           Intencje spisano 18.11.2017                                                          

 

Refleksja na  

XXXIII 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 

Jak żyć, przypowieści nam podpowiadają, 
i przesłania, i prawdy moralne przypominają. 

I ciebie Bóg w wiele talentów wyposażył  

tylko jak będziesz tymi dobrami włodarzył? 
Bo jedni pomnażali swoje zdolności i rozwijali, 

a inni nic nie robili i je zmarnowali. 
 
                                             Kazimierz 
 

Za tydzień w „Wieściach Parafialnych” wspomnienie o 
św. Andrzeju Apostole i „andrzejkach” 
 

Redakcja: Kazimierz Dusza 

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