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                  Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 25 (187) Rok IV 24.06.2018 r 

 

                                           Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela   
 
                                                              Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: r 1, 4-10 (Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znalem cię) 

Psalm responsor.: Ps Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b) (Od łona matki Pan 

mym opiekunem) 

Drugie czytanie: 1 P 1, 8-12 (Prorocy głosili zbawienie) 

Ewangelia: Łk 1, 5-17 (Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela) 

Szanowni Ojcowie! 

Z okazji wczorajszego Waszego Święta, składamy wszystkim Tatusiom 
najserdeczniejsze życzenia: 

Niech Wam słonko zawsze świeci, 
a uśmiechem za troskę podziękują dzieci. 

Dużo zdrowia, cierpliwości oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech marzenia się spełniają i dzieci Was  bardzo, bardzo kochają” 

Udanego wakacyjnego wypoczynku spędzonego wspólnie z rodziną. 
Życzy - Parafialny Zespół Caritas. 

 

Nieżywe, smutne słowa: "Mały Jaś",  

Mów do mnie znów jak dawniej. Światło zgaś, 

Chcę z tobą być jak dawniej sam na sam, By dobrze,  

tak jak dawniej, było nam. 

Przy tobie, tak jak dawniej, siądę tuż I będę aż do świtu milczał już; 

I tylko będę słuchał twoich słów,  

A ty znów, tak jak dawniej, do mnie mów. 

Ja wiem, jak ci jest trudno przemóc grób,  

Lecz zrób to, jeśli możesz, dla mnie zrób... 

Tu nic się nie zmieniło, tylko - czas...  

Przyjdź do mnie nie na długo, chociaż raz, 

I powiedz, tak jak dawniej: "Mały Jaś",  

Obejmij tak jak dawniej, lampę zgaś, 

Do siebie na kolana znów mnie weź I siwe moje włosy dłonią pieść. 

Od redakcji „Wieści Parafialnych” wszystkim Ojcom Jan Brzechwa - „Ojciec” 

 

 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow 

@gmail.com 
www.sobikow.parafia. 

info.pl 
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Dłutowski 
Pomoc duszpasterska: 
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorek i 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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


 
Dlaczego tak trudno wybaczyć? 

Ciąg dalszy rozmowy N i K.D. z ks. Michałem Dłutowskim. 

N.: Ostatnio pod koniec kwietnia (nr 16-178) rozmawialiśmy o sakramencie pokuty w którym 
następuje uzdrowienie relacji z Bogiem, przez co powracamy do przyjaźni z Bogiem. Ale proszę 
księdza, przebaczenie nie jest takie proste i z tym mamy najwięcej problemów. Proszę o jakąś radę, 
przykłady.  
Ks. Michał Dłutowski.: Przebaczenie nie jest łatwe, jest swego rodzaju ofiarą z siebie poświęconą 
Bogu. Można ją złożyć na Mszy świętej w momencie ofiarowania darów lub podczas przyjęcia 
Komunii Świętej, kiedy zatapiamy się w Bogu. Mówimy wtedy np.: Jezu Chryste, oddaję Ci tę 
sytuację i urazę do tego człowieka (N), nie chcę do niej wracać... To moja ofiara, którą łączę z 
Twoim ofiarowaniem się Bogu Ojcu. To mój dar dla Ciebie. Jezu Chryste, zabierz ode mnie 
nienawiść, złość, chęć odwetu i obdaruj mnie całkowitym przebaczeniem, wlej w moją duszę 
uczucia miłości do osoby (N). Jest bardzo istotne, aby nasza ofiara została przez nas świadomie 
złączona z ofiarą Chrystusa, bo wtedy ma wartość nieskończonej ofiary. Ukazuje to moment, kiedy 
kapłan podczas Mszy świętej do kielicha wypełnionego winem wlewa kroplę wody. Wino to symbol 
ofiary Chrystusa, a woda to symbol ofiary człowieka. Przez te czynności następuje połączenie 
naszego cierpienia z cierpieniami Chrystusa, zespolenie naszych krzywd i urazów z Jego krzywdami i 
urazami. W ten sposób dopełnia się dzieło odkupienia, czyli uwolnienia nas z mocy złego ducha. 
Zostajemy przemienieni miłością Bożą. 5. Błogosławcie, a nie złorzeczcie (Rz 12, 14). Przebaczenie 
może dopełniać się dzięki błogosławieniu tych, którzy nas skrzywdzili lub prześladują. Nakreślenie 
w myślach lub dłonią tego świętego znaku jest egzorcyzmowaniem stosunków międzyludzkich. 
Oddala ono ducha nienawiści, gniewu, niechęci... To bardzo ważne, żebyśmy błogosławili również 
w formie krótkiej modlitwy, bo inaczej możemy czynić coś przeciwnego. 
N.: Właśnie i nieraz to się nam zdarza, co mamy czynić w takich wypadkach? 
Ks. Michał Dłutowski.: Z naszych ust mogą wychodzić przekleństwa, czyli nieświadome lub 
świadome zapraszanie osobowego zła do ukarania osoby, która zadała nam ból. Wypowiedzenie 
błogosławieństwa nad tym, który mnie skrzywdził, jest tryumfem przebaczenia. Można to uczynić 
w ukryciu lub jawnie przy tej osobie albo będąc oddalonym od niej. Wypowiedzenie na głos 
błogosławieństwa przy osobie, która nas zraniła, staje się czasem dla niej szokiem i zmienia jej 
nastawienie do nas. Przypomina mi się nauczyciel fizyki z pierwszej parafii. Uczyliśmy razem w 
jednej szkole. Opowiedział mi pewne zdarzenie. Zaczepiła go kiedyż pewna cyganka. Prosiła go aby 
dał jej rękę do powróżenia. Nie chciał a ona go wciąż namawiała. W końcu zdenerwowana zaczęła 
go przeklinać. Oby ciebie żona biła, abyś miał głupie dzieci, obyć nie miał pieniędzy...A on spojrzał 
na nią i odpowiedział. Obyć miała dobrego męża, obyś miała przemądre dzieci, obyć nosiła dużo 
złota... I odszedł. Po paru krokach coś go tknęło aby spojrzeć w jej kierunku. Stała jak słup soli 
nieruchoma. Kiedy sytuacja gniewu złości narasta warto również zachować poczucie humoru i 
przeciąć ten balon emocji szpilką dowcipnego słowa..  
N.: Dlaczego tak trudno wybaczyć? 
Ks. Michał Dłutowski.: Wynika to po prostu z pychy i egoizmu, czyli z braku pierwszeństwa Boga w 
życiu. Człowiek zbyt mocno skoncentrowany na sobie nie jest w stanie tak łatwo wybaczyć. Jest to 
wyraz jego niedojrzałości. Brak przebaczenia może być nawet złączony w przekroczeniem 
pierwszego przykazania dekalogu: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie przebaczając, 
czynimy się Bogami. Uważamy się za tak ważnych, że wolimy wciąż wspominać nasze krzywdy, niż 
po chrześcijańsku je darować. Ludzie czasem bardziej są skłonni rozdrapywać swoje rany i 
posypywać je solą, niż je leczyć. Wracają wciąż nawet po wielu latach i jak katarynka powtarzają 
drugiej osobie swoje żale.  
N.:  Dziękuję za rozmowę. To bardzo frapujące, ale o tym jak być człowiekiem dojrzałym i wznieś się 
ponad własną krzywdę, już po wakacjach. Życzę Księdzu dużo potrzebnego wypoczynku. /cdn/. 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. Dziś Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

To też czwarta niedziela miesiąca. Jaka zwykle 
odbędzie się comiesięczna zbiórka ofiar do puszek na 

rzecz podopiecznych Parafialnego Zespołu Caritas, w 
tym dla 1 rodziny syryjskiej w ramach programu 

Rodzina Rodzinie Caritas Polska.                                                                                                     

2. Dziękujemy mieszkańcom Dębówki za 
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na 

dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o 

to nowożeńców.                                                                                                                                                                                                                                                 
3.  Parafialny Zespół Caritas z okazji “Dnia Ojca”, 

dziś po mszach św. o godz. 8.30 w Czachówku i o 

godz. 12.00 w Sobikowie, przygotował niespodzianki 
dla Tatusiów. Serdecznie zapraszamy!                                                                                                                     

4. Jeszcze w tym tygodniu zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa czerwcowe, które w tym roku 
odprawiane będą w Sobikowie po Mszy św. 

wieczornej ok. godz. 18.30. W kaplicy w Czachówku 

nabożeństwo o godz. 19.00. W piątek poprzedza je 
Msza św. 

5. W piątek 29 czerwca obchodzimy Uroczystość św. 

Piotra i Pawła. Uroczyste Msze  św. odprawimy o 
godz. 18.00 w Sobikowie i 19.00 w Czachówku. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy także w intencji 

Ojca św. Taca zbierana podczas tych Mszy św. 
przeznaczona będzie na tzw. „Świętopietrze”. Są to 

ofiary zbierane w całym kościele na utrzymanie 

Stolicy Apostolskiej.                                                                                                                       
6. Rozpoczęły się wakacje. Młodzieży i dzieciom 

życzymy aby były one dla nich czasem radosnego 

odpoczynku ale też i poznawania śladów Boga 
zapisanych w świecie stworzonym.  W przyszłą 

niedzielę po raz ostatni odprawimy Mszę Św. o godz. 

13.15 dla dzieci. Wznowimy je po wakacjach.                                                                                                                   
7. W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna 

czynna jest w środy i piątki po  Mszach św. 

wieczornych. Możliwość spowiedzi w piątki od godz. 
16.00 do Mszy św. wieczornej oraz po zgłoszeniu.                                                                                   

8. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po Mszy 

św. o godz. 10.00 Procesja Eucharystyczna a po 
Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa 

na miesiąc lipiec: O bezpieczne wakacji dla dzieci i 

młodzieży naszej parafii. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie na wymianę oświetlenia 

prezbiterium w kościele.                                                                                                                          
9. Wójt gminy Chynów prosił o podanie informacji 

dotyczącej poboru wody na terenie gminy. Jego treść 

podana jest na tablicach informacyjnych przed 
kościołem.                                                                   

10.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

– Łukasz Szymański, kawaler z Czachówka i 
Agnieszka Paulina Kabulska, panna z Czaplinka, 

oboje z par. tutejszej - zapowiedź pierwsza.                                                                                                             
– Karol Jan Trzeciak, kawaler z Czarnego Lasu w 

par. tutejszej i Paulina Magda Talacha, panna z 

Baniochy - zapowiedź pierwsza.                                                                 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
11. W ubiegłym miesiącu na konto parafialne 

wpłynęła kwota 1400,- zł z 1% podatku na rzecz 
naszego Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2016. 

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 

zapłać.                                                                                                             
12. W dniach 22-25 sierpnia zapraszamy rodziny na 

pielgrzymkę rowerową do domu urodzin św. 

Faustyny w Głogowcu. Na trasie 6 sanktuariów 
maryjnych Mazowsza. Zapisy u ks. Michała.                                                                                                                                           

13. Koło Przyjaciół RM informuje, że są jeszcze 

wolne miejsca do Częstochowy i Gidli w dniu 8 lipca 
/niedziela/. Z uwagi na ilość chętnych pojedzie dwa 

pojazdy. Wyjazd autokaru z Czachówka przy szkole 

godz. 05.40 i z Sobikowa przy kościele godz. 06.00. 
Wyjazd  busa z Linina 05.40 i z Sobikowa 6.00.                                                                                    

14. Koło Przyjaciół RM informuje również, że 

spotkanie dla wyjeżdżających do Augustowa na 
Różaniec na wodzie, będzie w salce katechetycznej 

na plebanii w dniu 25 lipca /środa/ o godz. 18.30 po 

nowennie do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Na 
spotkaniu wpłacamy całość lub pozostałą kwotę do 

wyjazdu. A dla wyjeżdżających do Szwecji spotkanie 

w salce katechetycznej odbędzie się w dniu 07 lipca 

/sobota/ o godz. 08.30. Na kartkach przynosimy dane 

z osobowe z nr. Pesel.                                                          

15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

ostatni przed wakacjami numer tygodnika 
parafialnego „Wieści Parafialne”. 

  

Ważne Informacje dot. najbliższych wyjazdów 
z Kołem Przyjaciół RM 

 

1. CZĘSTOCHOWA –  GIDLE (Sanktuarium Matki Bożej w 

Gidlach) - 8 lipca (niedziela).  Koszt 50 zł.  Wyjazd autokaru z 

Czachówka przy szkole godz. 05.40 i  z Sobikowa przy 

kościele godz. 06.00. Wyjazd  busa z Linina 05.40 i z 

Sobikowa 6.00. W podróż zabieramy: krzesełko, parasolkę, 

kurtkę p. deszczową, lekarstwa itp.  

2. AUGUSTÓW – SUWAŁKI -15 -16 sierpień Wyjazd z 

Czachówka godz. 6.30. z Sobikowa godz. 7.00. W dniu 25 

lipca (środa) po nowennie do Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie w salce 

katechetycznej. Wpłacamy całość lub pozostałą kwotę do 

wyjazdu. 

3. SZWECJA W PIGUŁCE – GDYNIA - KARLSKRONA - 

RONNEBA – GDYNIA – 04 -05 – 06 wrzesień 2018 r. (wtorek, 

środa, czwartek). Wyjazd autokarem do Gdyni tylko z 

Czachówka godz. 5.45 i  z Sobikowa 6.00. Na spotkanie w 

dniu 07 lipca /sobota/ o godz. 08.30. Na kartkach 

przynosimy dane z osobowe z nr Pesel. Informacji udziela, 

zapisy i zaliczki przyjmuje: Bogumiła Dusza tel. 664 743 764 



Intencje Mszalne 24 VI 2018 – 01 VII 2018 

 

Niedziela, 24.06.                                                                         

8.30 (Czachówek) + Anny Białas                                       

8.30 (Czachówek) + Czesława, Józefa, Haliny i 

Stanisława                                                                                              

10.00 + Jana Makulskiego (im.), Heleny i Mariana 

Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek i 

Stefana Makulskiego                                                         

10.00 + Tadeusza Przybylskiego w 15 rocz. śmierci                      

12.00  + Wiesława Kierznowskiego, Genowefy i 

Władysława Karaluchów, Marii i Stanisława 

Luberadzkich 

CHRZEST: Gabriela Chylińska, Kornelia Markiewicz, 

Jakub Sobolewski 

13.15  + Jana Wrotka (im.) i Anny Wrotek                    

Poniedziałek 25.06.    

17.30 + Jana Józefa Ejneberga w 30 dni po śmierci              

18. 00  + Józefa, Antoniny, Władysława i Stanisławy 

Urbańskich                                                  

Wtorek,26.06.  

18.00  + Danuty Urbańskiej w 8 rocz. śmierci   

Środa,27.06. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Władysława Ogonka i zm. z rodz. Zięcinów 

+ Władysława i Władysławy Lankiewiczów (im.) 

+ Władysława, Antoniego, Zbigniewa i Eugeniusza 

Urbanowiczów, Stanisławy i Eugeniusza Zwolińskich, 

zm. z rodz. Urbanowiczów 

+ Władysławy i Mariana Nowaków 

+ Danuty Niewiadomskiej w 3 rocz. śmierci                                                                                                                                              

Piątek,29.06.  

17.00 + Piotra Biczyka (im.)                                                   

17.30 + Ireny Pilackiej w 1 rocz. śmierci, zm. z rodz. 

Pilackich i Królaków                                                               

18.00  + Marianny Wiśniewskiej w 20 rocz. śmierci 

19.00 (Czachówek) int. wolna                                                 

Sobota, 30.06.                                                                       

16.00 Ślub: Mariusz Zieliński – Justyna Krawczyk                      

17.30 + Tadeusza Kozickiego                                                     

18.00 + Pawła (im.), Piotra i Marianny Jaroszów                        

Niedziela,01.07.  

8.30 (Czachówek)  

10.00 + Tadeusza Piekarniaka w 26 rocz. śm., Ryszarda 

i Stanisławy Piekarniak, Jerzego Szturemskiego                       

12.00 + Waldemara Kozickiego i zm. z rodz. 

Ostrowskich i Kozickich CHRZEST: Aleksandra Pęczek 

13.15  + Mariana i Krzysztofa Kędzierskich                                                                                                                                                                                

Intencje spisano 22.06.2018                                                                                                                                                                             

 

 

Tweet od Papi beża 
„Miłość jest zawsze zaangażowaniem na 

rzecz innych. Ponieważ miłość wyraża 

się w czynach, nie w słowach”.                                                                

/Franciszek/ 
 

 
 

 

Refleksja na 

Uroczystość narodzenia św. Jana 

Chrzciciela 
Jestem zaproszony, aby zgłębić dobrą 
nowinę o narodzinach Jana Chrzciciela. 

Poproszę Ducha Świętego, abym rozważając to 
wydarzenie, mógł także przeżyć głębiej wydarzenie 
moich narodzin. 
„Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania...” (w. 57). 
Podobny dzień nadszedł także w życiu mojej mamy, 
gdy mnie rodziła. Uwielbię Boga za dzień, w którym 
przyszedłem na świat, za mamę, która mnie rodziła w 
bólach, za to, że jestem, że mogę cieszyć się życiem! 
 „Cieszyli się z nią razem...” (w. 58). Uwielbię Boga za 
każdą osobę, która cieszy się moim życiem, która daje 
mi odczuć, że jestem chciany i wzmacnia moje 
poczucie własnej wartości. Będę też prosił Boga, aby 
uzdrawiał te relacje, w których czuję się niechciany, 
odrzucany. 
„Chcieli mu nadać imię...” (ww. 59-64). Moje imię 
mówi, że jestem wybrany przez Boga, że dał mi życie, 
ponieważ już wcześniej miał wobec mnie zamiary. 
Będę powtarzał z miłością moje imię. Kryje się w nim 
wiadomość: Jestem kimś dla Boga. 
/Krzysztof Wons SDS/Salwator/ 
 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Nie trać nigdy nadziei gdy nie masz potomka,  
Ufaj zawsze Bogu i nie baw się w 
(niewiernego)Tomka, 
sprawiedliwym wobec Boga, Bóg wynagrodzi   
tyko do tych Bóg ze swą miłością przychodzi. 
«Nie bój się …… twoja prośba została 
wysłuchana, 
więc podziękuj Bogu i padnij na kolana.                                                                                                    
Kazimierz 
 

Do spotkania na łamach naszej gazetki! Już 
niedługo, we wrześniu. Życzę miłych wspomnień z 
udanych i wspaniałych wakacji. Z Panem Bogiem. 

 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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