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                                                      Trzydziesta Druga Niedziela zwykła 
 
                                                                      Liturgia Słowa 
 
 
Pierwsze 1 Krl 17, 10-16  (Uboga wdowa karmi Eliasza) 
Psalm responsoryjny: Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b)  (Chwal, 
duszo moja, Pana, Stwórcę swego)  
 Drugie czytanie: Hbr 9, 24-28  (Jedyna ofiara Chrystusa) 
 Ewangelia: Mk 12, 38-44  (Wdowi grosz) 
 

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
 
11 listopada przypada 

Narodowe Święto 

Niepodległości. W całej 

Polsce wywieszamy za okno 

flagi, bierzemy udział w 

uroczystościach. Tak 

naprawdę niepodległość 

Polski po 123 latach pod 

zaborami, Rada Regencyjna 

ogłosiła nie 11, a 7 listopada 

1918 roku. Świętowanie 11 

listopada wybrano w II 

Rzeczypospolitej. W tym dniu 

zakończyła się też I wojna 

światowa, a państwa Ententy i 

Cesarstwa Niemieckiego podpisały rozejm w wagonie stojącym w lesie pod 

Compiègne we Francji. Tego samego dnia rozpadła się Monarchia Austro-

Węgierska. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę 

zwierzchnią brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu jednak dopiero w dwa lata po 

historycznych wydarzeniach w pełni uhonorowano odzyskanie przez Polskę 

niepodległości. 14 listopada 1920 roku Józefowi Piłsudskiemu wręczono buławę 

marszałkowską. Przez lata Święto Niepodległości było jedynie wojskowe. 

Dopiero w 1937 ustanowiono 11 listopada świętem narodowym.  Z okazji 100 

rocznicy rok 2018 ustanowiono Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. 
 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W naszej wspólnocie parafialnej chcemy je uczcić umieszczając 
na ścianie kościoła tablicę pamiątkową. Wykonana ona została 
wg projektu ks. Michała Dłutowskiego. Poświęcenia tablicy 
dokonamy przed Mszą św. w intencji Ojczyzny o godz. 18.00 w 
niedzielę 11 listopada.  Serdecznie zapraszamy   
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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 
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Rokitno, Niepokalanów, Szymanów i Miedniewice  cz. III 

Po spóźnionym przywitaniu (siostry Niepokalanki czekały na nas od rana), jedna z sióstr w 

interesujący sposób opowiedziała historię zakonu, kaplicy i figury MB Jazłowieckiej. Nowa 

kaplica przylega do dawnego pałacu Lubomirskich zbudowanego w latach 1898-1902, 

pamiętającego czasy świetności Rzeczypospolitej o czym świadczy jeszcze piękny o tej 

porze roku żółto-brazowo-czerwony park z alejami i fontannami dawnej rezydencji 

Lubomirskich. Pałac zbudowany w XVIII i XIX w. przez Sanguszków - kolejnymi 

właścicielami byli Łubieńscy, Konstanty Lubomirski, a od 1902 r. jest w posiadaniu Sióstr 

 Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, które prowadzą w budynku do dnia 

dzisiejszego prywatne liceum i gimnazjum dla dziewcząt. Na koniec zakupy pamiątek i 

dewocjonaliów i podziękowanie siostrze za gościnność.  

 

Miedniewice. Po drodze do Sobikowa czeka nas niespodzianka. Wstępujemy jeszcze do 

przepięknego sanktuarium z cudownym obrazem Świętej Rodziny w Miedniewicach. 

Sanktuarium opiekują się oo. Franciszkanie, którzy aktualnie restaurują dziedziniec z 

krużgankami, krypty, elewacje fasady oraz główne schody 

wraz z izolacją fundamentów kościoła. Pierwsza wzmianka 

o Miedniewicach, leżących na pograniczu ziemi 

sochaczewskiej i łowickiej, pochodzi z roku 1359. 

Historia tego cudami słynącego miejsca zaczyna się w roku 

1674. W 1731 roku ks. biskup Józef Michał Trzciński 

położył kamień węgielny pod budowę prezbiterium. Drugi 

kamień fundamentalny pod budowę nawy głównej 

położył ks. Prymas Teodor Potocki. Budowa trwała 17 lat 

i została ukończona w 1748 roku. W 1755 roku odbyła się 

konsekracja barokowej świątyni na cześć 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego 

Józefa Oblubieńca. Po powstaniu styczniowym rząd 

carski skasował klasztor oo. Reformatów i zakazał 

pielgrzymek do sanktuarium. W 1966 roku Stefan Kardynał 

Wyszyński, Prymas Polski, przekazał parafię w 

Miedniewicach ojcom Franciszkanom. To barokowe arcydzieło jednonawowe pomimo 

rożnych przeciwności losów i wojen przetrwało w niezmienionym stanie do naszych 

czasów. Świątynia została zaprojektowana przez światowej sławy architektów: Józefa 

Fontanę i Tomasza Bellottiego. Posiada siedem ołtarzy: główny i po trzy boczne z obydwu 

stron. W centralnym punkcie ołtarza głównego jest umieszczony Cudowny Obraz Świętej 

Rodziny podtrzymywany przez dwa Anioły.  Z tyłu ołtarza ciągle tkwi słup z dawnej stodoły, 

na którym wisiał drzeworyt Jakuba Trojańczyka od którego zaczęły się cudowne 

uzdrowienia. Ciekawostką jest wyposażenie świątyni: ołtarze, konfesjonały, ławki 

pomalowane są na czarno jako żałoba po upadku Powstania Styczniowego, Czarny kolor 

to charakterystyczna cecha dla kościoła w Miedniewicach.  

 

W cz. I pisałem, że po drodze odwiedziliśmy kościół Św. Trójcy w Błoniu. Przyjechaliśmy z 

dużym koszem kwiatów by złożyć życzenia imieninowe byłemu proboszczowi w Sobikowie 

ks. Kan. Tadeuszowi Gałeckiemu.  Szkoda wracać. Pielgrzymka przyniosła nam wiele 

modlitewnych wzruszeń i radości z możliwości zawiezienia swoich intencji w cudowne 

miejsca pobytu Matki Bożej w tak wielu wizerunkach i miejscach.                                  /KD/ 



 

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Z okazji X Dnia Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym po wszystkich Mszach św.  

organizowana jest zbiórki ofiar do puszek na 

ten cel. W ten sposób wyrażamy materialnie 

naszą solidarność z prześladowanymi 

chrześcijanami.                                                                        

2. Dziś z okazji 100 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości zapraszamy  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. To również Msza 

Święta i spotkanie dla Kandydatów do 

Bierzmowania.  

3. W tym tygodniu został zainstalowany 

podjazd dla osób niepełnosprawnych na 

plebanii oraz poręcze i barierki na plebanii i 

w kościele. Z naszych planów 

inwestycyjnych na ten rok pozostał nam 

jeszcze remont zawieszenia dzwonów na 

wieży kościelnej i założenie ich 

automatycznego napędu.                                                                                                             

4. W przyszłą niedzielę o godz. 13:15 

spotkanie dla dzieci klas III w ramach 

przygotowania do przyjęcia I Komunii Św. 

Po Mszy św. konferencja dla ich rodziców.                                                            

5. W XXXIII niedzielę zwykłą, tydzień 

przed uroczystością Chrystusa Króla, w 

Kościele Powszechnym obchodzimy 

Światowy Dzień Ubogich. W tym roku Dzień 

ten będzie obchodzony 18 listopada pod 

hasłem Biedak zawołał, a Pan go usłyszał 

(Ps 34,7).                                                                                                                                              

6. 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.                                                                                                                         

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” 

i „Niedziela”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści 

Parafialne                          
 

List Papieża Franciszka do Polaków    

na 100 lecie Niepodległości Polski. 
 

Do Czcigodnego Brata 

Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława 

Gądeckiego 

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  

Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska 

odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I 

wojny światowej zamknął się okres dominacji 

rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, 

który przed rozbiorami współtworzył historię 

chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo 

własnej, szlachetnej kultury i duchowości. 

Odzyskanie suwerenności było okupione 

poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi 

byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, 

a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. 

Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej 

z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem 

dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem 

również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości 

trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby 

wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego 

granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).Wraz z 

Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami 

dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i 

mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu 

laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie 

utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych 

doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną 

światową, nazistowską okupacją komunistycznym 

reżimem. 

Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, 

szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o 

łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich 

Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze 

korzystali z tak cennego daru wolności. Niech 

opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, 

zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim 

Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród 

polski pokojem i pomyślnością teraz i w 

przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze 

będzie z Wami! 

Franciszek 

Watykan, 4 listopada 2018 r. 



 Intencje Mszalne 11 XI 2018 – 18 XI 2018 
 

Niedziela, 11.11.  

8.30 (Czachówek)  + Zbigniewa Kowalczyka (w 19 rocz. 

śm.), Stanisławy i Władysława (w 11 rocz. śm.) 

Urbańskich i Zm. z rodz. Urbańskich, Sierakowskich i 

Kowalczyków                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Czesława, Stefanii i Tadeusza 

Narożniak                                                                                      

8.30 (Czachówek)  O Boże bł. i uzdrowienie z ciężkiej 

choroby dla Julii                                                                     

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 

Poniedziałek 12.11.                                                                                                               

18.00 + Marianny Kluczyk – int. od rodz. Zdunków 

Wtorek, 13.11. 

18.00 + Eugeniusza (w 11 rocz. śm.) i Wiktorii 

Urbanowiczów, Antoniego, Władysława i Zbigniewa 

Urbanowiczów, Władysławy i Jana Wróblewskich                   

Środa, 14.11. 

 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian, + Rafała Świątkiewicza 

+ Tadeusza i Joanny Anisiewicz, Tadeusza Kosterskiego 

Sobota,17.11.  

17.30 + Czesława, Hanny, Tadeusza i Kazimiery Zięcina, 

Joanny i Tadeusza (w 1 rocz. śm.) Anisiewiczów                            

18.00 + Alicji i Andrzeja Plutów, Agnieszki i Franciszka 

Tomaszewskich                                                                  

Niedziela,18.11.  

8.30 (Czachówek) + Eugeniusza Bednarka i Wiesławy 

Ciechanowskiej                                                                          

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Zofii Antosiewicz z 

okazji urodzin                                                                     

10.00 + Witolda Winiarka (im.)                                                        

12.00 + Gabrieli, Dariusza, Stanisława, Stefanii i Józefa 

Trzoch                                                                                       

13.15    + Leokadii (w 3 rocz. śm.) i Tadeusza Rosłonów, 

Mieczysławy Filutowskiej 

Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych 

                                               

                                          Intencje spisano 09.11.2018                                                                                              

 

Tweet od Papieża 

„Z modlitwą nie jest tak, jak z użyciem 

czarodziejskiej różdżki. Modlitwa 

wymaga zaangażowania, stałości i 

determinacji.”. 
                                                   /Franciszek/  

  

 

                                                  

Refleksja na  

XXXII Niedzielę zwykłą 

Uboga wdowa jest kobietą pokorną, 

prostą, przejrzystą i cichą. Dyskretnie, by nikt jej nie 

widział wrzuca wszystko, co miała do skarbony. 

Żydzi, gdy wrzucali pieniądze do skarbony w 

świątyni, informowali kapłana o ich wysokości i 

przeznaczeniu. Dar biednej wdowy jest całkowicie 

bezinteresowny. Jest to kategoria miłości, która stoi 

poza wszelką przezornością, która daje wszystko. I 

w rzeczywistości także wszystko otrzymuje. 

Wielkim bogactwem tej kobiety jest wiara i ufność 

w Bożą Opatrzność, w Boże miłosierdzie. Taka 

wiara uwalnia od trosk i lęków i daje wewnętrzną 

wolność.                                   /Stanisław Biel SJ/ 

  Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Przykład ubogiej wdowy mówi nam tak wiele, 
Czego niestety nie widać tego w kościele 

I mimo że piąte przykazanie kościelne  

jasno woła: 
Troszczyć się o potrzeby wspólnoty 

Kościoła, 
To tylko od nas dorosłych przecież zależy, 

Jaki przykład troski o Kościół  

przekażemy młodzieży. 
                                                        Kazimierz 

Za tydzień artykuł z wyjazdu do Lichenia  

i jubileuszowa niespodzianka 

Do użytku wewnętrznego 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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