
                    
                     Wieści Parafialne 

                  Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 28(233) Rok V 01.09.2019 r 

                          Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła 

                                                                  
                                                                       Liturgia Słowa 
 
 
Pierwsze czytanie: Syr 3, 17-18. 20. 28-29 (Bóg miłuje pokornych) 
Psalm responsoryjny: Ps. 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11 (R.: por. 11b) (Ty, dobry 
Boże, biednego ochraniasz) 
Drugie czytanie: Hbr 12, 18-19. 22-24a (Stare i Nowe Przymierze) 
Ewangelia: Łk 14, 1. 7-14 (Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony) 

WITAMY SERDECZNIE NOWEGO WIKARIUSZA 

KS. TOMASZA WICHERKA                                        

I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY W KAPŁAŃSKIM 

POSŁUGIWANIU, DUŻO ŁASK BOŻYCH I OPIEKI 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ORAZ PATRONA 

NASZEJ PARAFII ŚW. STANISŁAWA BISKUPA 

MĘCZENNIKA.  

Najczęściej w czerwcu w większości parafii 
zachodzą zmiany, które ordynariusz potrafi 

dokonać mocą swojej biskupiej władzy. 

Rezydentów przybywa bo wiekowi i starzy, 

nieraz choć rzadko i proboszcz nowy przychodzi 

gdy poprzedni z doświadczeniem choć z bólem odchodzi. 

Zmienia się wikariuszy, by doświadczenia nabyli 

poznali innych ludzi i warunki gdzie jeszcze nie byli. 

Więc i u nas w Sobikowie u św. Stanisława BM 

ten rytuał zmian kapłanów także nie zanika. 

Odszedł wikariusz ks. dr Michał, artysta jakich mało, 

a przyszedł ks. Tomasz, takiego nam brakowało 

z Zabrza na polskim Śląsku od św. Antoniego 

ale z 19 letnią posługą na Mazowszu i doświadczonego 

u O. Pio na Kabatach, Marymoncie, Żoliborzu,                                    

i wcześniej w Piastowie, 

a teraz witamy z wiązanką kwiatów u nas w Sobikowie  

z życzeniami łask Bożych, aby się księdzu dobrze pracowało 

w zdrowiu, z życzliwością wiernych i trosk ubywało, 

a modlitwą będziemy wspierali - ona wszystko może 

i jeszcze raz serdecznie witamy. Szczęść Boże!                                                                             
/KD/ 

 
 

 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

świętego Stanisława 
Biskupa Męczennika 

w Sobikowie  
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 
 

Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat 

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Michał 

Dłutowski 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. prof. Cezary Smuniewski 
 

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/


 

WAKACYJNY KONKURS 

Za nami wakacje, wypoczynek, nowe doświadczenia i znajomości. Poznanie walorów i uroków 

ojczystego kraju, nieznanych obyczajów i kultury innych narodów.  Przypominamy o ogłoszonym 

na początku wakacji  w naszym tygodniku konkursu dla dzieci i młodzieży na wspomnienia z 

wakacji pt. “Moja wakacyjna modlitwa“. Prace można składać w zakrystii w Sobikowie i kaplicy w 

Czachówku do dnia 12 września br.  

 

XVIII PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ  

Gwoli dziennikarskiej rzetelności informujemy, mimo że był to okres wakacji, że przewidziane 

imprezy, wycieczki i pielgrzymki przez Koło Przyjaciół Radia Maryja  odbywały się zgodnie z 

planem. I tak w dniu 14 lipca o godz. 06:00 wyruszyła autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę 

z racji kolejnej już Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do MB Częstochowskiej. Tegoroczna 

XXVIII pielgrzymka była pod hasłem „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej 

ziemi”. To słowa wypowiedziane 40 lat temu przez papieża Jana Pawła II w Warszawie w 1979 

r na pl. Zwycięstwa. 45 osobową grupę poprowadziła w zastępstwie za Bogusię Dusza, Pani 

Ewa Sinkowska z Czachówka. Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię ks. bp Ignacy Dec z 

diecezji świdnickiej. Papież Franciszek z telebimu pozdrowił uczestników pielgrzymki Radia 

Maryja, którzy przybyli na Jasną Górę. – „Przesyłam serdeczne pozdrowienia polskim wiernym, 

którzy uczestniczą w dorocznej pielgrzymce Radia Maryja do sanktuarium w Częstochowie – 

powiedział Papież Franciszek po 

modlitwie „Anioł Pański”. Następnie 

Ojciec Święty zachęcił zebranych 

na placu św. Piotra:  „Pozdrówmy 

wszystkich pielgrzymujących 

Polaków!”. W Częstochowie był 

premier Mateusz Morawiecki, 

marszałek Sejmu RP Stanisław Karczewski, 

Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz, 

Zbigniew Ziobro, Beata Kempa, Marek Gróbarczyk i wielu innych posłów i samorządowców. 

Byli też biskupi: ks. bp Ignacy Dec i ks. bp Adam Bałabuch ze Świdnicy, ks. bp Edward 

Frankowski z Sandomierza, ks. bp Tadeusz Bronakowski i ks. bp Stanisław Stefanek z Łomży, 

ks. bp Andrzej Przybylski z Częstochowy, ks. bp Antoni Dydycz z Drohiczyna, ks. bp Edward 

Janiak i ks. bp Stanisław Napierała z Kalisza, ks. bp Stefan Regmunt i ks. bp Paweł Socha z 

Zielonej Góry oraz ks. bp Ryszard Karpiński z Lublina. Na jasnogórskich błoniach zgromadziło 

się ok. 100 tys. osób, które przepraszali "za bluźnierstwa, zniewagi i świętokradztwa przeciw 

Bogu i Królowej Polski" . W drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzili sanktuarium ojców 

dominikanów w Gidlach. Tu mogli się pomodlić o uzdrowienie do Matki Bożej Gidelskiej w 

niewielkiej figurce z 1516 roku w pięknym ołtarzu. Większość  nabyła  flakoniki ze słynnym 

winkiem.                                                                                                               /Kazimierz Dusza/  

 



Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Dziś 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: O 

potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży 

rozpoczynających nowy rok szkolny. Taca 

inwestycyjna przeznaczona będzie na pokrycie 

kosztów założenia ogrzewania gazowego w 

kościele. Po przerwie wakacyjnej powracamy do 

Mszy św. o godz. 13.15. Na tę Mszę św. 

szczególnie zapraszamy uczniów klas zerowych i 

pierwszych, którzy w poniedziałek 2 września 

rozpoczną rok szkolny. Podczas tej Mszy św. 

zostaną poświęcone ich książki i przybory szkolne.                                                                                                                                 

2. Z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny 

Światowej zapraszamy o godz. 16.00 na Mszę św. 

polową odprawianą w intencji żołnierzy poległych 

we wrześniu 1939 r. oraz o pokój w Polsce i na 

świecie. Msza św. zostanie odprawiona przy 

kaplicy i Grobie Nieznanego Żołnierza w 

Czaplinie. Szczegóły podane są na plakacie.                                                                                    

3. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny i 

katechetyczny. Jak zwykle zapraszamy na Msze 

św. inaugurujące:                                                                                                                  

- w Sobikowie 6 września (dla szkół w Czaplinku i 

Cendrowicach), spowiedź od godz. 17.00, Msza 

św. o godz. 18.00.                                                                                          

- w szkole w Dobieszu w czwartek 5 września, 

spowiedź od godz. 8.30, Msza św. o godz. 9.00.                                                                                                                                        

- w Czachówku w kaplicy 6 września, spowiedź i 

Msza św. o godz. 19.00                                                         

4.   We wtorek 3 września obchodzić będziemy 69 

rocznicę konsekracji naszego kościoła. Już dziś 

zapraszamy tego dnia o godz. 18.00 na uroczystą 

Mszę św. dziękczynną sprawowaną w intencji 

parafian zaangażowanych w jego budowę.                                                      

5.  W tym tygodniu wypada I Piątek i I sobota 

miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a 

o godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem. W 

Czachówku spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. w 

intencji mieszkańców Czachówka i Kiełbaski 

wywiezionych i zamordowanych w Treblince w 

1943 r. Od godz. 9.30 pójdziemy z Komunią św. 

do chorych. W I Sobotę miesiąca o godz. 7.10 

zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o 

Niep. Sercu Maryi. Po Mszy Św. odbędzie się 

spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. 

Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach.                                                                                 

6. Na przyszłą niedzielę prosimy nowożeńców o 

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami.                                                                                                                                             

7. W niedzielę 8 września obchodzimy świeto 

Narodzenai Najświętszej Maryi Panny w tradycji 

polskiej zwane MB Siewnej. Tego dnia taca 

zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na 

utrzymanie Warszawskiego Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego.                                                                                                                                       

8. W sobotę 14 września obchodzić będziemy 

odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Msze św. odprawimy o godz. 10.00 i 18.00. Po 

głównej Mszy św. o godz. 18.00 procesja 

odpustowa. Serdecznie prosimy strażaków, 

ministrantów, bielanki i wszystkie grupy 

parafialne o włączenie się w tę liturgię. Odpust 

poprzedzi Nabożeństwo czterdziestogodzinne. 

Początek we czwartek 12 września Mszą św. o 

godz. 10.00. Wystawienie Najśw. Sakramentu do 

godz. 12.00 i od godz. 17.00. Msza św. o godz. 

18.00. W piątek 13 września taki sam porządek 

nabożeństw.                                                                                                                                                             

9. W najbliższych tygodniach planujemy wycinkę 

kilku drzew na cmentarzu. Firmy, które mogłyby 

podjąć się tego zadania prosimy o kontakt.  

Dokumentacja do wglądu znajduje się w kancelarii 

parafialnej.                                                                                          

10. Organizowany jest przez KPRM 2-dniowy wyjazd 

pielgrzymkowy w dniach 5-6 października do: Kodeń, 

Pratulin, Mokobody i Budzieszyn.                                                                   

11. KPRM planuje 3 dniowy wyjazd w Sudety cz.  II w 

dniach 20-22 wrzesień.  W programie m.in. Zamek Książ 

w Kamieńcu Ząbkowickim, Kudowa Zdrój,  Koszt 

orientacyjny 500 zł. Zaliczka 200 zł. We wszystkich 

wyjazdach zapisy i wpłaty jak zawsze u p. Bogumiły 

Dusza lub u p. Ryszarda kościelnego. Na stronie 

internetowej  parafii są zamieszczone szczegółowe 

programy wyjazdów organizowanych przez KPRM.                                                                                             

12. KPRM informuje, że zbiera sondażowe zapisy 

na 5 dniowy wyjazd samolotowy do Rzymu i 

Watykanu w przyszłym roku. Termin i koszt 

podany będzie po zbadaniu zainteresowania 

wyjazdem.                                                                                                                 

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz 

„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest 

miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne” 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Modlitwa duszy pokornej i 
miłującej rozbraja zagniewanie 

Ojca mojego i ściąga 
błogosławieństwo Boże."                   

(Dz 320)



Intencje Mszalne 01 IX 2019 – 08 IX 2019 
 

 

 

Niedziela, 01.09.  

8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Kacpra                                    

8.30 (Czachówek) W int. księży pracujących w naszej 

parafii: ks. proboszcza, ks. Michała, ks. Cezarego, ks. 

Jacka, ks. Mariusza i ks. Tomasza                                          

10.00 + Stefana Kowalczyka (im.), Antoniny i Józefa 

Kłoszewskich                                                                        

10.00  + Tadeusza Borowskiego w 10 rocz. śm.                                              

12.00 + Anny, Stanisława, Mieczysława i Zdzisława 

Wrotków, Mariana Prokurata  

12.00  + Bronisławy Tywonek (im.), Józefa i Łukasza 

Tywonków CHRZEST: Oliwier Żórawski, Klara 

Bogucka                                                                                        

13.15 + Jadwigi Zwolińskiej w 9 rocz. śm., Eugeniusza 

Zwolińskiego, Jadwigi i Jana Plesiewiczów, dziadków 

Szatanów i Plesiewiczów                                           

16.00  Msza św. w Czaplinie                                                              

Poniedziałek 02.09.                                                                                                               

18.00 + Janiny Milewskiej (w 36 rocz. śm.), dziadków 

Milewskich i Bąków, Antoniego Bąka, Zbigniewa i 

Jerzego Modelskich 

Wtorek, 03.09. 

18.00 Za parafian w 69 rocz. konsekracji kościoła 

Środa 04.09.                                                                                  

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian  

+ Jerzego Badowskiego w 13 rocz. śm., Rozalii, 

Bolesława i Andrzeja Badowskich, Stanisławy i 

Antoniego Pęczek                

Piątek, 06.09.  

16.00  ŚLUB: Aleksandra Fit – Krzysztof Matosek 

18.00 + Władysława Urbanowicza w 9 rocz. śm., 

Wiktorii, Antoniego, Zbigniewa i Eugeniusza 

Urbanowiczów, Stanisławy i Franciszka Zwolińskich                          

19.00 (Czachówek) W int. wywiezionych do Treblinki 

mieszkańców Czachówka i Kiełbaski                           

Sobota,07.09.  

7.10  Godzinki 

7.30 Int. wolna                                                                          

17.30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Wioletty i Alberta 

z okazji 5 rocz. ślubu i Haliny i Henryka w 60 rocz. 

ślubu                                                                                         

18.00 + Krzysztofa Gorzkowskiego w 1 rocz. śmierci                                                                            

Niedziela, 08.09.                                                                                                               

8.30 (Czachówek) + Anny Białas                                 

10.00 + Piotra, Zbigniewa i Marianny Kłosiewiczów 

12.00 + Czesława Rotuskiego w 7 rocz. śm., Antoniego 

i Józefa Rotuskich, Małgorzaty Fydrych, Stanisława, 

Artura i Marianny Grzesikiewiczów 

CHRZEST: Michalina Nobis                                                      

                                       

 

Tweet od Papieża 

„Módlcie się za wszystkich 

kapłanów i moją posługę 

Piotrową, aby każde 

zaangażowanie duszpasterskie 

oparte było na miłości, którą Chrystus 

obdarza każdego człowieka. /Franciszek/ 
  

 

13.15    + Piotra Biczyka w 8 rocz. śm. 

                                                            Intencje spisano .30.08 2019 r.     
                                                    

 

Refleksja na  

Dwudziestą Drugą Niedzielę Zwykłą 

W tej przypowieści Jezus mówi o 
sobie. On nigdy nie zajmuje w naszym 

życiu pierwszego miejsca, chyba że Go o to 
poprosimy. Skoro Bóg tak postępuje, to czyż my 
nie powinniśmy tym bardziej tak się 
zachowywać? Wywyższanie się i stawianie siebie 
na pierwszym miejscu jest nie do pogodzenia z 
Miłością. A kto nie kocha, ten się poniża. To 
Miłość jest prawdziwą wielkością człowieka, a nie 
taka czy inna pozycja społeczna. /Mieczysław 
Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dziś ważna nauka Jezusa dla zarozumiałych,  
pyszałkowatych, chełpliwych i zadufanych. 
« Każdy /…/ kto się wywyższa, będzie 
poniżony,  
a kto się uniża, będzie wywyższony ». 

A gdy tak będziesz czynił, będziesz 

szczęśliwy,   
bo « odpłatę bowiem otrzymasz przy  
       zmartwychwstaniu sprawiedliwych ». 

                                             
                                                   Kazimierz 

 

Za tydzień:. Reportaż z wyjazdu  do Augustowa i 

Studzienicznej na „Różaniec na wodzie”  

Do użytku wewnętrznego 

 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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