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                                                          Dwudziesta siódma Niedziela zwykła 
 
                                                                               Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Rdz 2, 18-24  (Stworzenie niewiasty) 

Psalm responsoryjny: Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5)  (Niechaj nas zawsze Pan 

Bóg błogosławi) 
Drugie czytanie: Hbr 2, 9-11  (Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być 

uświęceni, z Jednego są wszyscy) 

Ewangelia: Mk 10, 2-16  (Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela) 

 

ŚW. JAN XXIII PAPIEŹ 

 
W czwartek 11 października wspominamy Św. JANA 

XXIII Papieża. Angelo Giuseppe Roncalli; urodził się 

25 listopada 1881 roku. w Sotto il Monte (obecnie 

Sotto il Monte Giovanni XXIII – nazwane na cześć 

papieża), w prowincji Bergamo we Włoszech. 

Najdonioślejszym wydarzeniem pontyfikatu Jana XXIII 

było zwołanie 11 października 1962 II Soboru 

Watykańskiego, którego zadaniem było otwarcie 

Kościoła na odłączonych i dostosowanie go do 

wymogów nowej epoki. Zdaniem historyków żaden 

wcześniejszy papież nie podjął takich wysiłków na 

rzecz ekumenizmu jak Jan XXIII, zwany „dobrym 

papieżem”. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 

kwietnia 2014 roku papież Franciszek przy 

koncelebrze emerytowanego papieża Benedykta XVI 

odprawił na placu Św. Piotra mszę świętą kanonizując 

Jana XXIII i Jana Pawła II. W uroczystości 

uczestniczyło wiele zagranicznych delegacji, w tym 

także z Polski. Była to pierwsza podwójna 

kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza 

kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954 

Niewątpliwie jako papież zbliżył się do ludzi. Znany był z tego, że dużo 

się uśmiechał i nie brakowało mu poczucia humoru i bezpośredniości., 

podobnie jak polskiemu papieżowi JP II. Warto dodać, że Jan XXIII miał 

też bardzo ciepły stosunek do Polski. Jeszcze jako ksiądz był w Polsce 

w roku 1911 i 1929: modlił się w Częstochowie, bardzo szanował kard. 

Wyszyńskiego i cieszył się ze spotkań z nim. Co ciekawe, ostatnia 

publiczna wypowiedź Ojca Świętego była skierowana do Polaków – 

pielgrzymów zebranych w Piekarach Śląskich. Z racji kanonizacji obu 

papieży w naszym prezbiterium zainstalowane zostały 18 maja 2014 r.  

witraże z Ich wizerunkami.                                                                 /KD/ 
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

W  czwartek i niedzielę 
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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Poświęcenie Krzyża w Sierzchowie.  

30 września 2018 r. miało miejsce poświęcenia Krzyża przydrożnego 

w Sierzchowie. Nowy krzyż zastąpił stojący tu od ponad stu lat stary 

zniszczony zębem czasu, wielokrotnie skracany przydrożny krzyż 

zlokalizowany u zbiegu ul. Akacjowej i Mazowieckiej obecnie na 

działce p. Królaka. Krzyż  pamiętał jeszcze czasy I Wojny Światowej, 

gdyż jak podają mieszkańcy powstał w roku 1914 jako wotum przed 

groźną epidemią tyfusu dziesiątkującą wieś. Niektórzy uważają, że 

ustawiony w roku 1918, był wymieniony na nowy. Stary został 

przeniesiony przez p. Jakuba Skurzewskiego na jego pole przy ul. Starowiejskiej i stoi tam do dzisiaj, 

chociaż żadnych dokumentów na to nie ma. Ramiona krzyża posiadały na zakończeniu drewniane 

ozdobne kule. Do niedawna została tylko jedna z nich, na pionowej belce krzyża. Jeszcze nie tak 

dawno napis widoczny na ramionach krzyża „JEZU RATUJ NAS”, dobitnie świadczył o intencjach i 

wierze ówczesnych mieszkańców.  Wskutek zniszczenia wysoki krzyż u podstawy był już trzykrotnie 

skracany. Pierwszy raz w 1959 roku przez pana Stanisława Grzesikiewicza, cenionego społecznika i 

oddanego ludziom rzetelnego i prawego człowieka. Krzyż wówczas został obcięty i zamocowany do 

metalowego uchwytu. W takiej formie stał do chwili wymiany na nowy. W latach 60-tych w maju 

dwukrotnie była odprawiana msza św. przez ks. proboszcza Edwarda Grzechnika, a pod koniec lat 

70-tych msze św. odprawiał ks. proboszcz Ryszard Urbański za czasów którego 

zmieniono uszkodzona pasyjkę, a p. Marian Kociszewski wykonał nowe 

ogrodzenie. Kiedyś wieńce z bibuły i gałązek sosnowych oplatające krucyfiks 

plecione były przez panie: Hannę Osiak, Gabrielę Rotuską córkę nieżyjącego 

Stanisława Grzesikiewicza, Mariannę Dąbrowską, Marię Obstawską, Marię 

Miszkowską, Helenę Karaluch i montowane na krzyżu przez młodzież męską z 

uwagi na wysokość krzyża. Młodzież brała też liczny udział i śpiewała pieśni 

maryjne w majowych spotkaniach przy krzyżu. 

W roku 2018 z inicjatywy mieszkańców Sierzchowa 

w 100-lecie Niepodległości Polski został sfinansowany z ofiar i 

wykonany nowy drewniany krzyż z klejonego drewna dębowego i 

pokryty bezbarwnym lakierem. Poprzedni krzyż, spalono, a popiół 

został wsypany do betonu pod nowy krzyż. Głównym sponsorem nowego 

krzyża była rodzina Marii i Wiktora Sobolewskich, którzy oprócz znacznej 

ofiary pieniężnej przekazali również drewno na krzyż. Pan Mirosław Wolski z 

Sierzchowa wykonał z tego drewna krzyż o wysokości 4,20 m, czyli podobnej 

do krzyża zdemontowanego i metalowy uchwyt do jego zamocowania w 

fundamencie. Na ramionach krzyża widnieją dwie daty 1918 i 2018. Przy 

pracach montażowych uczestniczyło wielu mieszkańców Sierzchowa w  

szczególności panowie: sołtys Marcin Zelman, Zbigniew Królak i Marek 

Wydra. Na krzyżu zawieszony został odnowiony krucyfiks. Dookoła krzyża 

ma być ustawione niewysokie ogrodzenie. Wokół podstawy krzyża ma być 

również wykonana posadzka z granitu staraniem rodziny Sobolewskich. W 

dniu 30 września 2018 roku ks. o godz. 15.00 ks. prał. proboszcz Włodzimierz Czerwiński odprawił 

polową mszę św. w nowej świetlicy i ją poświęcił, a następnie poświęcił krzyż przy udziale wielu 

mieszkańców Sierzchowa. Uroczystość zakończyło spotkanie przy kawie, herbacie i ciastach.                                                             

/Oprac. KD/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o 

godz. 10. 00 Nabożeństwo Różańcowe z 

adoracją Najśw. Sakramentu a po Mszy św. 

o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Intencja 

modlitewna na październik: W intencji 

młodzieży studiującej aby pozostała wierna 

wierze przodków. Taca inwestycyjna 

przeznaczona jest na pokrycie kosztów 

montażu nowych mat grzewczych w drugim 

rzędzie ławek. Pozwoli to nam na 

zmiejszenie kosztów ogrzewania kościoła w 

okresie zimowym.                                                                                                                                   
2. W niedzielę, 14 października br. 

obchodzić będziemy XVIII Dzień Papieski 

pod hasłem: Promieniowanie ojcostwa. Tego 

dnia prowadzona będzie zbiórka do puszek 

dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia“. Z tej okazji dziś na Mszy św. o 

godz. 12.00 stypendyści  tej Fundacji 

przedstawią to dzieło.                                                             
3. Dziękujemy nowożeńców za posprzątanie 

kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na 

dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę 

prosimy o to mieszkańców Sierzchowa.                          

4. 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. 

5. W piątek 12 października o godz.  17:00 

zapraszamy młodzież z Grupy formacyjnej I 

pani Krystyny Borowskiej na spotkanie w 

salce parafialnej. 

6. W przyszłą niedziele 14 października 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 

zapraszamy.                                                                                                                                                          

7. Koło PRM informuje, że trwają zapisy na 

wyjazd w sobotę 27 października 2018 r.  do 

Niepokalanowa i modlitwę w nowej Kaplicy 

Wieczystej Adoracji Najświętszego 

Sakramentu – Ołtarza Pokoju i do Rokitna 

do sanktuarium MB Prymasowskiej 

Wspomożycielki.  Zapisy i wpłaty w 

wysokości 50 zł. (z obiadem) wpłacamy do 

p. Bogumiły Dusza w Czachówku lub do p. 

kościelnego Ryszarda Rosłona w Sobikowie 

po mszach św.  

8. Nastąpiła już rezerwacja miejsc dla grupy 

z Sobikowa w sektorze Hali Sportowej w 

Toruniu na spotkanie z okazji XXVII 

rocznicy powstania Radia Maryja w dniu 1 

grudnia (sobota).  Kontakt do p. Bogumiły 

Dusza /tel. 664 743 764/.                                                                                                                                                  

9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

– Jakub Konopnicki, kawaler z par. Św. 

Rodziny w Warce i Katarzyna Sauer, panna 

z Kozłowa w par. tutejszej – zapowiedź 

druga.                                                                                         

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” 

i „Niedziela”. W zakrystii jest do odbioru 

miesięcznik „Różaniec”.  Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści 

Parafialne” 

Organizatorzy uroczystości poświęcenia 

nowego krzyża przydrożnego w Sierzchowie, 

serdecznie dziękują: Ks. Proboszczowi prał. 

Włodzimierzowi Czerwińskiemu za 

odprawienie Mszy Św. i poświęcenie krzyża, 

asyście ołtarza: Tomaszowi Żaczkowi - 

organiście, Ryszardowi Rosłonowi - 

kościelnemu, Mateuszowi Drewiczowi - 

ministrantowi, Bogumile Dusza - lektorce oraz 

Kazimierzowi Dusza za przybliżenie historii 

sierzchowskich krzyży. Ponadto szczególne 

podziękowania należą się wszystkim Paniom  

za upieczone pyszne ciasta , a przybyłym 

Gościom i  Mieszkańcom za uświetnienie tej 

podniosłej celebry swym licznym przybyciem.   



Intencje Mszalne 07 X 2018 – 14 X 2018 
 

Niedziela, 07.10.  

8.30 (Czachówek) + Eugeniusza Pietranika 
10.00 + Edwarda Wlazło w 22 rocz. śm., Andrzeja Wlazło i 

zm. z rodz. Wlazłów i Kacprzaków  

Nabożeństwo różańcowe 

12.00 + Edwarda Gostkowskiego w 20 rocz. śm. i zm. z 

rodz. Gostkowskich 

CHRZEST: Szymon Smoliński, Alan Kacprzewski, Alan 

Sieńkowski 

13.15 + Zbigniewa, Heleny i Władysława Czupryńskich, 

Jana Należytego, Bronisławy Krawczyk 

Poniedziałek 08.10.                                                                                                               

18.00 + Krystyny (w 15 rocz. śm.) i Stanisława Rosłonów 

Wtorek, 09.10. 

18.00 Int. wolna                                                                           

Środa, 10.10. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,                                                                                          

+ Mateusza Fiejki w 2 rocz. śm. 

+ Zbigniewa Włodarczyka w 1 rocz. śm. 

19.00 (Czachówek)  Int. wolna                                                                                                                          

Czwartek, 11.10.                                                         

18.00 + z rodz. Kuśmierków i Frankiewiczów                                                                       

Piątek,12.10.  

18.00 + Ireneusza Michała Wrochna w 30 dni po śmierci                                                       

Sobota,13.10.  

17.00 + Marka Turzyńskiego w 28 rocz. śm., Elżbiety 

Turzyńskiej                                                                                   

18.00 + Barbary Krawczyk w 1 rocz. śm., Piotra i 

Franciszki Chojnackich                                           

Niedziela, 14.10.  

8.30 (Czachówek) + Kazimierza Sokołowskiego                          

10.00 + Jana (w 12 rocz. śm.), Zygmunta i Heleny 

Piotrowicz                                                                                            

12.00 + Marianny, Franciszka, Piotra i Mariana 

Sobczaków, Władysława Tokaja 

CHRZEST: Lena Joanna Zauska                                                                 

13.15    + Henryki Choińskiej w 1 rocz. śm., Zofii i 

Stanisława Choińskiech, Zofiii, Stefana, Zygmunta, 

Michała i Marcjanny Górków                                                         

18.00 + Teresy Lewandowskiej 

                                      

                                         Intencje spisano 05.10.2018 

 

Tweet od Papieża 

„Trzeba się natrudzić, by zawsze 

czynić dobro… Droga świętości nie 

jest dla leniwych!” 
                                                   /Franciszek/  

  

 

                                                  

Refleksja na  

XXVII Niedzielę zwykłą 

Przez sakrament nowożeńcy zostali 

włączeni w trwałą wieź między sobą. Stali się 

jednością, której żadna ludzka istota nie powinna 

rozdzielać. Raz złożona obietnica obowiązuje do 

końca życia. Tymczasem wielu jest takich, którzy 

próbują to zniszczyć. Powody są różne, ale wynikają 

one z niedoskonałości i grzeszności człowieka… 

Jezus zwraca nam uwagę, że "prawo Boga" jeśli 

zostanie zamienione na "prawo człowieka", którego 

podłożem będzie ludzka namiętność i grzech, to 

takie prawo nie ma długiej i dalekiej przyszłości. 

Ktoś powiedział, że Małżeństwo to banknot, który 

traci swoją wartość gdy zostaje rozerwany na dwie 

części. /Mariusz Han SJ/ 
 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Dziś wielu pobożnym małżonkom przypomnieć 
chciałem, 

co rzekł Jezus: «już nie są dwojgiem, lecz  
jednym ciałem». 

Te słowa przypomina nam dzisiejsza niedziela, 

«Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek  
nie rozdziela». 

Więc niech będą kochające się Małżeństwa, 
a Białe pozostaną na zawsze, ale 

Narzeczeństwa. 

                                 Kazimierz 

Za tydzień  relacja z wyjazdu do Wadowic, Kalwarii 

Zebrzydowskiej i Zakopanego   

  

                                             Redakcja: Kazimierz Dusza 

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

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

