
                            Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 35 (197) Rok IV 04.11.2018 r 

                                                  
                                                        Trzydziesta Pierwsza Niedziela zwykła 
 
                                                                            Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Pwt 6, 2-6  (Będziesz miłował Boga z całego serca) 

Psalm responsoryjny: Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2)  (Miłuję Ciebie, Panie, 

Mocy moja) 

Drugie czytanie: Hbr 7, 23-28 (Nieprzemijające kapłaństwo) 

Ewangelia: Mk 12, 28b-34  (Pierwsze ze wszystkich przykazań) 

Święty Leon Wielki, papież i doktor 

Kościoła 

W sobotę 10 listopada będziemy wspominać Leona 

Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Św. Leon 

urodził się około 400 r. w Toskanii. Papież 

Celestyn I mianował go archidiakonem około 

roku 430. Od młodości wyróżniał się tak wielką 

erudycją i zdolnościami dyplomatycznymi, że 

nawet jako zwykły akolita wysyłany był przez 

papieża do ważnych misji. Po powrocie do Rzymu po 

śmierci Sykstusa III, został konsekrowany na papieża 29 września 440 

r., rozpoczynając swoje ponad 21-letnie kierowanie Kościołem. Jego 

pontyfikat przypadł na czasy licznych sporów teologicznych. Musiał 

zwalczać liczne herezje oraz tendencje odśrodkowe. Papież Leon 

wprowadził zasadę liturgicznej, kanonicznej i pastoralnej jedności 

Kościoła. Za jego czasów powstały pierwsze redakcje zbiorów 

oficjalnych modlitw liturgicznych w języku łacińskim. Powiązał liturgię z 

codziennym życiem chrześcijańskim; np. praktykę postu z miłosierdziem 

i jałmużną.  Bronił Italię i Rzym przed najazdami barbarzyńców. W 452 

r. wstrzymał marsz wojsk Attyli, króla Hunów i skłonił ich do odwrotu. W 

trzy lata później podjął pertraktacje ze stojącym u bram Rzymu 

Genzerykiem, królem Wandalów.  

Św. Leon był obrońcą kultury zachodniej. Jako pierwszy papież otrzymał 

przydomek "Wielki". Zmarł 10 listopada 461 r. w Rzymie. Został 

pochowany w portyku bazyliki św. Piotra. Zachowało się po nim ok. 150 

listów i prawie 100 mów wygłoszonych do mieszkańców Rzymu podczas 

różnych świąt. Pozwalają one poznać wiedzę teologiczną papieża oraz 

ówczesne życie liturgiczne. W roku 1754 Benedykt XIV ogłosił go 

doktorem Kościoła. Jest patronem muzyków i śpiewaków. /Oprac. KD/. 
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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 
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Rokitno, Niepokalanów, Szymanów cz. II 

Ołtarz Adoracji w Niepokalanowie to naturalnej wielkości figura Matki Bożej. Pod 

jej rozchylonymi szatami została umieszczona 20 - centymetrowa podświetlona 

hostia. Ołtarz nawiązuje kształtem do Cudownego Medalika Niepokalanej, 

czczonego przez św. Maksymiliana Kolbe, którego wielkim pragnieniem było 

powstanie takiej kaplicy. Długo trwały 

nasze modlitwy przed Matką Bożą. 

Obejrzeliśmy Panoramę Tysiąclecia w 

podziemiach bazyliki, zbudowanej dla 

upamiętnienia Tysiąclecia Chrztu 

Polski w 1966 r. Jest to ruchoma 

szopka ilustrująca historię Kościoła 

w Polsce, ze 140 figurami znanych 

polskich chrześcijan przesuwająca się 

przed oczami widzów na tle efektów świetlnych i akustycznych, defilując przed 

figurą Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej narodu polskiego. Szopkę tę 

wykonali bracia Paschalis Banach i Felicissimus Sztyk. Zwiedziliśmy muzeum 

poświęcone życiu i pracy o. Maksymiliana Kolbego, działalności Niepokalanowa, 

założonego przez niego w 1927 r. oraz misjom franciszkańskim na całym świecie. 

Obejrzeliśmy replikę celi nr 19 gdzie mieszkał Święty. Zwiedziliśmy muzeum OSP 

braci zakonnych ze strażackim samochodem "Minerva" z 1925 r., ręczne pompy 

z XIX w. pamiętające o. Maksymiliana oraz dwa samochody Ojca Świętego JP II. 

Tu w Domu Pielgrzyma zjedliśmy też smakowity obiad. 

 

Szymanów. Kolejny punkt pielgrzymki to sanktuarium NMP 

Jazłowieckiej w Szymanowie przy klasztorze Sióstr 

Niepokalanek. Tu, od 24 VI 1946 r., Pani Jazłowiecka - 

"Wygnanka z Jazłowca", jak Ją często nazywano, obrała sobie 

nową siedzibę. Cudowny posąg Niepokalanej dłuta Tomasza 

Oskara Sosnowskiego został wykonany w Rzymie na prośbę bł. 

Matki Marceliny Darowskiej jako replika figury z kaplicy w 

Jarosławiu i sprowadzony do Jazłowca (diec. 

lwowska). Słynący cudami i łaskami wizerunek Niepokalanej w 

1883 r. został poświęcony przez bł. bp. Zygmunta Szczęsnego 

Felińskiego, a  9 VII 1939 r. ukoronowany przez ks. Kardynała Augusta Hlonda, 

Prymasa Polski, w asyście biskupów, 

duchowieństwa, przedstawicieli władz 

państwowych, generalicji, 14 Pułku Ułanów 

Jazłowieckich, sióstr oraz rzeszy pielgrzymów. 

W 1946 r., po zmianie granic Polski, posąg 

został przewieziony do Szymanowa, aby tu, u 

wrót stolicy czuwać nad Ojczyzną, by nieść 

pomoc i nadzieję. Cdn. /Oprac. KD/ 



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 na 

pokrycie kosztów ufundowania tablicy 

pamiątkowej na 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości, którą umieścimy na 

ścianie kościoła 11 listopada.     

2. Serdeczne podziękowania składamy 

Ewie i Wojciechowi Zielińskim, którzy 

podarowali kwiaty do kaplicy w 

Czachówku oraz pp. Wójcikom z 

Cendrowic za ofiarowanie kwiatów do 

kościoła. Dziękuję również p. 

Ryszardowi Rosłonowi o zadbanie o 

porządek na cmentarzu. Bóg zapłać. 

3. W piątek 9 listopada o godz.  17:00 

zapraszamy młodzież z Grupy 

formacyjnej I pani Krystyny Borowskiej 

na spotkanie w salce parafialnej. 

4. Z okazji 100 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości zapraszamy  w przyszłą 

niedzielę o godz. 18.00 na Mszę św. w 

intencji Ojczyzny. Homilię wygłosi ks. 

Mariusz Boguszewski z Papieskiego 

Stowarzyszenia „Kościół w Potrzebie“. 

Poprzedzi ją uroczystość odsłonięcia i 

poświęcenia taplicy pamiątkowej 

ufundowanej przez parafian z okazji 

100-lecie Odzyskania Niepodległości. 

Wykonana ona została wg projektu ks. 

Michała Dłutowskiego. 

5. W przyszłą niedziele 11 listopada o 

godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania.  

6. W niedzielę 11 listopada z okazji X 

Dnia Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym po wszystkich Mszach 

św.  zorganizowana będzie zbiórki ofiar 

do puszek na ten cel. W ten sposób 

wyrazimy materialnie naszą solidarność 

z prześladowanymi chrześcijanami. 

7.  Na prośbę mieszkańców Sobikowa 

30 października podpisaliśmy z Gminą 

Góra Kalwaria umowę o 

wydzierżawieniu Gminie działki po 

prawej stronie Plebanii  z 

przeznaczeniem „na zadania własne 

Gminy, w szczególności na sport i 

rekreację“, jak napisano w umowie.                                                                 

8. Koło Przyjaciół RM informuje, że 

jest jeszcze kilka wolnych miejsc do 

Lichenia. Wyjazd  11.11.2018 r. o godz.  

5:00 rano sprzed kościoła w Sobikowie, 

Przy zapisie wpłacamy 50,- zł.  

Całkowity koszt  85,- zł. Zapisy u p. 

Bogumiły Dusza w Czachówku lub do 

p. kościelnego Ryszarda Rosłona w 

Sobikowie po mszach św.  Kontakt do p. 

Bogumiły Dusza /tel. 664 743 764/.                                                      

9. 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” 
 

Papież Franciszek po powrocie 

z podróży na Litwę, Łotwę i do 

Estonii powiedział do Polaków: 
 

 „Dziękuję wszystkim, którzy 
towarzyszyli mi w modlitwie 
podczas mojej podróży. 
Zachowując w sercu 
doświadczenie tej wizyty w 
krajach historycznie i duchowo 
związanych z Polską, 
zawierzam Matce Miłosierdzia 
z Ostrej Bramy was, wasze 
rodziny i waszą Ojczyznę”.



Intencje Mszalne 04 XI 2018 – 11 XI 2018 
 

Niedziela, 04.11.  

8.30 (Czachówek)                                                                            

10.00 + Czesława w 9 rocz.śm., Marianny, Grzegorza i 

Jarosława Piechów, dziadków Piechów i Karaluchów, 

Małgorzaty i Mariana Michalskich.                                                  

12.00 + Edwarda w 9 rocz. śm. i Haliny Jankowskich, 

Jerzego Jankowskiego i Sławomira Krzyczkowskiego. 

13.15   + Tadeusza w 5 rocznicę śm. , Heleny i Szczepana 

Nizińskich, Józefy i Stanisława Rudzkich.                       

 

Poniedziałek 05.11.                                                                                                               

18.00 + Marianny Kluczyk w 30 dni po śmierci                            

 

Wtorek, 06.11. 

18.00 + Mirosława Żurawskiego w 8 rocz. śm. i Katarzyny 

Żurawskiej                                                                                  

 

Środa, 07.11. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,  

 

Piątek,09.11.  

18.00  + Jana Bąbika w 41 rocz. śm., Franciszka Bąbika 

Jana Ciary, Zofii Kusocińskiej, Antoniny Jankowskiej i zm. 

z rodz. Mirowskich i Bąbików                                              

 

Sobota,10.11.  

18.00 + Stanisławy, Zofii i Władysława Rozum i zm. z 

rodz. Rozumów i Orlików                                                         

 

Niedziela, 11.11.  

8.30 (Czachówek)                                                                                 

8.30 (Czachówek)                                                                       

10.00 + Władysława, Heleny i Franciszka Tokajów 

10.00   + Aleksandry Jędral, Władysława Michalskiego  w 

4 rocz. śm. Anny i Zygmunta Jędral i dziadków 

Krawczyków                                                                         

12.00 + Jana Borowskiego w 1 rocz. śm.                                      

12.00 + Edwarda Tywonka w 25 rocz. śm., Anny i Juliana 

Pęczków, Marianny i Bronisława Tywonków, Marianny i 

Mariana Kalikowskich                                                                          

13.15    + Adeli Laszkiewicz                                                             

13.15  + Michała Szcześniaka w 9 rocz. śm., Kazimierza, 

Zofii i Józefa Karwatów, Zofii Młoźniak  

18.00  Za Ojczyznę 

 

Intencje spisano 02.11.2018 

 

 

Tweet od Papieża 

„Prośmy Pana o dary dialogu i 

cierpliwości, bliskości i akceptacji, 

która miłuje, przebacza i nie 

potępia.!” 
                                                   /Franciszek/  

  

                                                                  

                                                  

Refleksja na  

XXXI Niedzielę zwykłą 

Nie bój się wypełnić twojego serca 

ludźmi i rzeczami, które kochasz, gdyż miłość Boga 

nie zajmie miejsca w twoim sercu, tak samo jak głos 

śpiewaka nie zajmie miejsca w sali koncertowej. 

Miłość nie jest jak bochen chleba. Jeśli dam tobie 

kawałek chleba, zostanie mi mniej dla innych. 

Miłość podobna jest raczej do chleba 

eucharystycznego. Kiedy go otrzymuję, otrzymuję 

całego Chrystusa. Ale przez to ty nie otrzymujesz 

mniejszej części Chrystusa; ty również otrzymujesz 

całego Chrystusa; tak samo ktoś inny i jeszcze inny. 

/Mieczysław Łusiak SJ/ 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

«Będziesz miłował Pana, Boga swego,… » 
  „…i swego bliźniego jak siebie samego”, 

takie to dwa najważniejsze przykazania 

przekazał Jezus na uczonych pytania. 
Bo tylko miłość do Boga i swego bliźniego, 

Przybliży cię człowieku do Królestwa Bożego. 
                                                                  
                                                                Kazimierz 
 
 

Za tydzień cz. III relacji z pielgrzymki do sanktuariów 

Maryjnych na Mazowszu.  

 

Do użytku wewnętrznego 
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