
                    
               Wieści Parafialne 

                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 33(238) Rok V  

             06.10.2019 r.       

   

                               Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła 

                                                                  
                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Ha 1, 2-3; 2, 2-4 (Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności) 

Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a) (Słysząc głos Pana, 

serc nie zatwardzajcie) 

Drugie czytanie: 2 Tm 1, 6-8. 13-14 (Nie dał nam Bóg ducha bojaźni) 

Ewangelia: Łk 17, 5-10 (Służyć z pokorą) 

MARYJNY PAŹDZIERNIK 
 

Był 7 października 1571 roku. Na południowy zachód 
od Lepanto zebrały się po dwie setki okrętów 
Imperium osmańskiego i Ligi Świętej. Stoczyły ze 
sobą jedną z bardziej krwawych bitew morskich w 
historii. Zwycięstwo flotylli chrześcijańskiej papież 
Pius V przypisał modlitwie różańcowej i ustanowił 
święto Matki Bożej Różańcowej. 
 

Maryjny charakter października podkreślił w 1885 roku 
papież Leon XIII, wzywając do codziennego - właśnie w tym 
miesiącu - odmawiania różańca. Zresztą Ojciec Święty Leon 
XIII zasłużył na miano "papieża różańcowego" - choćby 
dlatego, że wydał aż 12 encyklik różańcowych. Do 
upowszechnienia modlitwy różańcowej przyczyniły się też 
objawienia fatimskie. 13 października 1917 roku Matka Boża 
ukazała się dzieciom z różańcem w dłoni. Poprosiła o 
przygotowanie ludzkości do zwycięstwa nad szatanem 
właśnie za pomocą różańca. /ks. Jacek Kacprzak/. /za tyg. Niedziela 

oprac. Kazimierz Dusza/. 

 
Na stronie drugiej „Wieści Parafialnych” rozpoczynamy cykl 
przybliżający naszym czytelnikom historię sukienek w które 
ozdabiany jest cudami słynący obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej, zgromadzonych na przestrzeni wieków w 
skarbcu na Jasnej Górze.                                            /K.D/ 
 

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 
 

Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat 

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz:                             

ks. Tomasz Wicherek 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. dr hab. 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/


CZARNA  MADONNA 
 

Jasnogórska Pani ma wiele drogocennych sukienek, zmienianych zwykle 
raz w roku. Skrzą się drogimi kamieniami, a każda z tych ozdób kryje w 

sobie niezwykła tajemnicę. Poniżej sukienka diamentowa w ujęciu 
ołtarzowym. 

 

 
 

Suknia Brylantowa jest wyjątkowa, zwana też diamentową, przeznaczona na największe 

uroczystości i święta kościelne na zmianę z sukienką rubinową. Wysadzana setkami 

diamentów lub kamieniami w typie diamentów. Wykonana przez brata zakonnego Klemensa 

Tomaszewskiego, popr. przez br. Makarego Sztyftowskiego. Mieni się setkami brylantów, 

emaliowanych rozet, brosz i  różnych zawieszeń. Pracę nad nią rozpoczęto w XVII wieku, 

ale kolejne bezcenne klejnoty Siostry Westiarki ofiarnie doszywały aż do lat 60. XX wieku. 

Aplikowana (na nowe płótno) raz w XIX wieku, drugi raz przez Siostry Westiarki z 

Warszawy – ukończona 1 kwietnia 1966 roku. Nową srebrną blachę podłoża wykonał 

złotnik Czyżewski. Prace konserwatorskie zlecił o. Teofil Krauze, ówczesny przeor Jasnej 

Góry. /foto-Andrzej Otrębski; oprac. KD - Źródło Jasna Góra / 



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 ponownie na pokrycie 

kosztów instalacji ogrzewania gazowego w 

kościele.  

2. Dziękujemy nowożeńcom Karolinie i 

Tomaszowi za posprzątanie kościoła i 

ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą 

niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o to  

również nowożeńców. 

3. W piątek 11 października o godz. 19.00 

zapraszamy animatorów grup młodzieży 

przygotowującej się do Bierzmowania na 

spotkanie. Zapraszamy również osoby, które 

dysponują możliwościami aby w tym roku 

zaangażować się w jej przygotowanie. 

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.  

5. W przyszłą niedzielę 13 października br. 

obchodzić będziemy XIX Dzień Papieski 

pod hasłem: Wstańcie, chodźmy! Tego dnia 

prowadzona będzie zbiórka do puszek dla 

stypendystów Fundacji Dzieło Nowego 

Tysiąclecia.  

6. W przyszłą niedziele 13 października o 

godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania. Młodzież i 

osoby dorosłe, które chciałby rozpocząć 

przygotowanie, prosimy o zgłaszanie się do 

zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy.                                                                                                                            

7. Koło Przyjaciół RM przyjmuje zapisy i 

zaliczki w kwocie 40 zł na wyjazd do  

Torunia w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota)  

na XXVIII lecie powstania Radia Maryja. 

Całkowity koszt z obiadem w drodze 

powrotnej 90 zł. Zaliczki wpłacamy do p. 

Bogumiły Dusza lub u p. Ryszarda 

kościelnego do 24 listopada br.                                                                                                                                                                                                                 

8. 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.  

9. KPRM informuje, że w przyszłym roku 

zamierza zorganizować wyjazd autokarowy 

do Rumunii. Prosimy zainteresowanych o 

kontakt z p. Bogumiłą Dusza.                                                                                                                                                 

10. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia „Gość 

Niedzielny” oraz „Niedziela”. W zakrystii 

jest do odbioru miesięcznik „Różaniec”.  Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik „Wieści Parafialne” 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

„O, jak mylne są pozory, a 

sądzenia niesprawiedliwe. O, jak 

często cierpi cnota uciśnienie przez 

to tylko, że jest cicha”. (Dz 236) 

 

Dziękujemy ks. dr. Michałowi 

Dłutowskiemu, byłemu wikariuszowi 

za przyjęcie 9 - osobowego 

Domowego Ogniska Miłosierdzia w 

pustelni w Nowej Osuchowej w dniu 

25 września br. Dziękujemy za  

wspólną modlitwę, udzielone 

błogosławieństwo i oprowadzenie po 

miejscu objawień Matki Boskiej 

Osuchowskiej.                                                     

W najbliższym czasie krótka relacja z 

tej imieninowej wizyty.                                     

                                                                               /K.D./                  



Intencje Mszalne 06 X 2019 –13 X 2019 
 

 

 

Niedziela, 06.10.  

8.30 (Czachówek)  + Kazimierza Sokołowskiego                    

8.30 (Czachówek) O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla 

Artura                                                                                    

10.00 + Mariana i Marianny Wojdat, Elżbiety Ammel, 

Antoniny Kędzierskiej 

10.00  + Andrzeja Pacholskiego w 3 rocz. śm., Jerzego 

i Andrzeja Michalskich, dziadków Michalskich i 

Dolińskich                                                                       

Nabożeństwo Różańcowe                                                                             

12.00 + Krystyny (w 16 rocz. śm.) i Stanisława 

Rosłonów                                                                                        

12.00 + Artura Grzesikiewicza, Elżbiety Królak, Józefa 

Gwara, Stanisława i Marianny Grzesikiewiczów 

CHRZEST: Anna Bąk                                                                   

13.15         + Edwarda Gostkowskiego w 21 rocz. śm. i 

zm. z rodz. Gostkowskich                                                                                   

13.15    O bł. Boże dla Mileny i Michała Kozielskich w 1 

rocz. ślubu                                    

Poniedziałek 07.10.                                                                                                               

18.00 + Marianny Kluczyk                          

Wtorek,  08.10.                                                                                                               

18.00 + Krzysztofa Bachanka w 2 rocz. śmierci  

Środa 09.10. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,  

- O zdrowie dla Klary 

19.00 (Czachówek) Int. wolna                                                                                 

Czwartek, 10.10.  

18.00 + Lecha Dunina                                

Piątek, 11.10.  

18.00  + Mateusza Fiejki w 3 rocz. śmierci 

Sobota,12.10.  

16.30 Ślub: Paulina Sajko – Łukasz Krężlewicz                            

18.00 + Irminy i Bolesława Nieznańskich 

Niedziela, 13.10.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Andrzeja Czułba                                         

10.00 + Henryki Choińskiej w 2 rocz. śm., Zofii i 

stanisława Choińskich, Zofii, Stefana, Zygmunta, 

Michała i Marcjanny Górków 

10.00 + Ewy Urbańskiej w 5 rocz. śm., Tomasza i 

Janiny Karaszkiewiczów i zm. z rodz. Arkitów                                       

Nabożeństwo Różańcowe                                                                             

12.00 + + Edmunda Wlazło w 25 rocz. śm., Andrzrja i 

Zofii Wlazło i zm. z rodz. Wlazło i Kasprzaków                  

12.00 + Henryka Jaworskiego, Genowefy i Jana 

Jaworskich – int. od sióstr z rodzinami 

CHRZEST: Mikołaj Wójciak                                                                                

13.15  + Janiny i Jana Matysiak, Genowefy i Jana 

Szymańskich                                                                                           

             

 

Tweet od Papieża 

„Prawdziwym obliczem miłości jest 

miłosierdzie. Praktykując je stajemy 

się uczniami Jezusa i ukazujemy 

serce Ojca.”.                                                                   
/Franciszek/ 

  

13.15    O bł. Boże dla Stanisławy i Ryszarda Lankiewicz z okazji               

50. rocz. ślubu 

18.00 int. wolna                                                                                                    

Intencje spisano .04.10.2019 r.                                                                                                                                                                                                                           

 

Refleksja na  

Dwudziestą Siódmą Niedzielę Zwykłą 

Wystarczy więc tak niewiele. 
Wystarczy mała raczkująca wiara, a 

Bóg „wykorzystując ją” czyni rzeczy wielkie. 
Ponadto wiara zakłada rozwój. Wiara mała jak 
ziarno gorczycy może rozwijać się w kierunku 
dojrzałej, świadomej, głębokiej. Wiara jest darem, 
łaską ale równocześnie zadaniem. Nie jest 
wartością, którą zachowuje się do końca 
niezmiennie. Wiara głęboka, zaangażowana, 
świadoma wymaga czystego serca, hojności, 
cierpliwości i wielkiego zaufania Bogu. Taka 
wiara oczyszcza się i umacnia poprzez 
doświadczenia i próby życiowe, nieraz bardzo 
bolesne./Stanisław Biel SJ/ 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dziś coraz częściej serce z bólu wyje, 
gdy tysiące młodych podnosi rękę  

na Maryję. 
Więc gdy zagubionym dzieciom wiary  

już nie staje, 

módlmy się za nich, bo co nam zostaje, 
i Apostołowie prosili «Dodaj nam wiary», Panie, 

więc i my prośmy o nią Boga i to nieustannie. 
                                          

                                                   Kazimierz 
 

Za tydzień Suknia Wierności na obrazie MB 

Częstochowskiej zwana rubinową.   

Do użytku wewnętrznego 

 

Redakcja: Kazimierz Dusza 

  

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

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

