
                    
                 Wieści Parafialne 

                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 39 (244) Rok VI 

           17.11.2019 r.       

   

                               Trzydziesta  Trzecia  Niedziela Zwykła 

                                                                  
                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Ml 3, 19-20a  (Sprawiedliwy sąd Boży) 
Psalm responsoryjny: Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9) (Pan będzie sądził ludy 
sprawiedliwie) 
Drugie czytanie: 2 Tes 3, 7-12 (Kto nie chce pracować, niech też nie je) 
Ewangelia: Łk 21, 5-19 (Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców) 

 

ŚW. KARD. KAROL 
BOROMEUSZ - WZÓR 

PASTERZA 
 
4.listopada obchodziliśmy wspomnienie Św. Karola 
Boromeusza. Z uwagi na ograniczone możliwości 
redakcyjne nie można było zamieścić wzmianki o 

tym świętym, wyjątkowym, pasterzu kościoła katolickiego. „Wszystko, co czynicie, 
niech się dokonuje w miłości” - mawiał św. Karol Boromeusz. Można 
powiedzieć, że w tym zdaniu wyraża się cała Ewangelia Chrystusowa. 
Jednocześnie stanowi ono motto  życia i działalności św. Karola 
Boromeusza.  
 
Przyszło mu żyć w trudnych dla Kościoła czasach: zepsucia moralnego pośród 
duchowieństwa oraz reakcji na to zjawisko - reformacji i walki z nią. Karol 
Boromeusz urodził się w 1538 r. na zamku Arona w Longobardii. Ukończył studia 
prawnicze. Był znawcą sztuki. W wieku 23 lat, z woli swego wuja - papieża Piusa 
IV, został kardynałem i arcybiskupem Mediolanu.  Kiedy młody Karol Boromeusz 
zostawał kardynałem, w ostateczną fazę obrad wchodził Sobór Trydencki (1545-
63). Od momentu objęcia diecezji jego dewiza zawarła się w dwóch słowach: 
modlitwa i umartwienie. Temu głównie zadaniu poświęcił życie przy wcielaniu 
decyzji soborowych. Kardynał nie tylko był zatroskany o formację wiernych 
świeckich, ale także kładł ogromny nacisk na właściwą formację duchownych. w 
jednym z kazań powiedział: „Biskup to człowiek, który powinien zaprzeć się 
samego siebie, umartwić swoje ciało i swoją wolę. Wypełniać ma jedynie to, co 
jest mu poddane przez wolę Boga i oddawać cześć dla Niego oraz dla spraw i 
korzyści swych owieczek. Umartwienie jego życia pociągnie tych, którymi będzie 
kierował i dzięki temu zwyciężą niebezpiecznego nieprzyjaciela, jakiego stale 
nosimy w sobie. Jeśli biskup będzie pierwszy w niesieniu krzyża, wtedy będzie 
mógł im rzec wraz z Chrystusem: «Czyńcie to, co Ja czynię»...” Nadludzka 
praca, umartwienia, brak snu, spowodowały wyczerpanie jego organizmu. W 
rezultacie w czasie jednej z wizyt zasłabł i 3 listopada 1584 r., zmarł, całkowicie 
wyczerpany, w wieku 46 lat. ./Niedziela edycja łowicka 2005 - ks. Paweł Staniszewski/ 
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
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/


                  Z wizytą u ks. Michała 
/Dokończenie/ 

Zgodnie z Orędziem Matki 
Boskiej z Medjugorie z 
25.10.2019 r o którym pisałem w 
poprzednim  numerze „Wieści”, 
spotkanie z ks. dr Dłutowskim  
rozpoczynamy modlitwą - 
Koronką do Bożego Miłosierdzia 
przed jego niewielkim domkiem, 
na którego elewacji ustawiona jest duża figura MB 
Niepokalanej. Tu jeszcze niedawno rósł lasek mówi ks. Michał. 
Następnie zwiedzamy dom mieszkalny, w którym dominującą 
izbą jest kaplica z pięknym wykonanym przez ks. Michała 
ołtarzem, niewielka kuchnia i pokój gdzie powstają grafiki, 
rysunki i malowane są obrazy, a pracownia służy również 

księdzu  jako sypialnia. Osobnym budynkiem jest dużych rozmiarów garaż przeznaczony na 
pracownię rzeźbiarską. Gdy byliśmy z wizytą powstawały właśnie płaskorzeźby Świętej Rodziny, 
Pieta w pozycji wertykalnej i głowa Jezusa Chrystusa. Panie odgrzały w międzyczasie obiad, 
więc czas na życzenia i prezenty. 
Ksiądz Michał zdejmuje nieodłączną 
czapeczkę i uśmiecha się głośno i 
szczerze zadowolony z życzeń i 
przywiezionych potraw. Obiad pod wiatą 
ze stosami pracowicie ułożonych 
okrąglaków przy ścianie pracowni 
rzeźbiarskiej, smakuje wyśmienicie, 
zwłaszcza: leczo i gołąbki. Na deser jeszcze sernik i szarlotka, kawa, 
herbata i soki owocowe.  

 

Na drugim końcu działki też pieczołowicie wykarczowanej z brzózek i sosenek znajduje się 
drewniany Domek Matki Bożej. W nim ks. Michał gromadzi i zbiera figurki, obrazki i inne 

dewocjonalia związane z Matką Boską. Po 
obejrzeniu 

wnętrza 
drewnianego 

domku 
wracamy, bo 

panowie 
kończą właśnie 

grillowanie 
kiełbasek nad 

zaimprowizowanym ogniskiem. 

Wyjazdowe spotkanie Domowego Ogniska Miłosierdzia w Nowej Osuchowej u ks. Michała 
dobiega końca. Po zaprowadzeniu nas jeszcze do miejsca cudownego objawienia MB 
Osuchowskiej i udzieleniu błogosławieństwa na drogę ok. 18:00 wyjeżdżamy do domu. Do 
zobaczenia w pustelni. /Opracowanie i zdjęcia KD/. 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś o godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas III w 

ramach przygotowania do przyjęcia I Komunii Św. Po 

Mszy św. konferencja dla ich rodziców. W Kościele 

Powszechnym obchodzimy Światowy Dzień Ubogich pod 

hasłem Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie 

(Ps 9, 19).                                    

2. Dziękujemy mieszkańcom  Staniszewic i Grabiny za 

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na 

dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o to 

mieszkańców Ludwikowa.  

3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela roku 

liturgicznego. Po Mszy św. o godz. 10.00 przed 

wystawionym Najświętszym Sakramentem Litania do 

Najśw. Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Tego dnia 

można uzyskać Odpust zupełny za publiczne odmówienie 

aktu poświęcenia. Po wszystkich Mszach św. nasz 

Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie ofiary do puszek 

na rzecz swoich podopiecznych, w tym jednej rodziny 

syryjskiej w ramach programu Caritas Polska „Rodzina 

Rodzinie”.  Po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie dla 

rodziców i dzieci Rocznicowych. 

4. Nasz organista p. Tomasz rozpoczyna roznoszenie 

opłatków na stół wigilijny. Zostaną one poświęcone dziś 

na Mszy św. o godz. 12.00. Prosimy o życzliwe przyjęcie 

p. Tomasza. W naszej parafii opłatki roznosi tylko on. 

Przestrzegamy przed oszustami. 

5.  Parafialny Zespół Caritas zwraca się z uprzejmą 

prośbą do właścicieli sklepów i firm o wsparcie 

tegorocznej akcji ”Mikołaj” dla dzieci, która odbędzie się 

na początku grudnia. Dary w postaci słodyczy, przyborów  

szkolnych, ofiary pieniężne itp. prosimy o dostarczenie do 

końca listopada do kancelarii parafialnej lub zakrystii.                            

6. Parafialny Zespół Caritas kolejny raz włącza się do 

akcji zbiórki elektrośmieci, organizowanej przez Green 

Office Ecologic na zakup nowoczesnych Inkubatorów do 

Szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce przez 

Siostry Orionistki oraz Akcję “Wyprawka dla Dziecka” 

prowadzoną w Kamerunie przez Siostry Pallotynki. 

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego 

(telewizory, pralki, lodówki itp.), odbędzie się w dniach 

3, 4, 5 grudnia 2019 r. w godz. 17.00 - 18.00 na podwórku 

za  Plebanią.                                                                                                                                         

7. W ubiegłym tygodniu ukazał się Kalendarz parafialny 

na rok 2020. Przedstawia wybrane kapliczki przydrożne 

naszej parafii. Koszt jego wydania wyniósł 10,- zł. W tej 

cenie można go nabyć w zakrystii lub w kruchcie.                                                                                                                                                          

8. Trwają zapisy na wyjazd do Torunia 7 grudnia 2019 r 

.Całkowity koszt z obiadem w drodze powrotnej 90 zł .                                                                                                                       

9. KPRM informuje, że trwają zapisy na 6 dniowy wyjazd 

autokarowy do Rumuni. Wyjazd po 15 lipca 2020 r.  (tel. 

Kazimierz 607 147 339 lub Bogusia 664 743 764).                                                                                                              

10. KPRM organizuje 6 dniowy wyjazd na wypoczynek 

zimowy dla seniorów i rodzin z dziećmi (do 3 lat gratis) 

od 23 lutego do 28 lutego w Zawoi przy granicy ze 

Słowacją w Beskidzie Żywieckim. Koszt ok. 620,- zł.                                                                                                                                                     

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 

są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz „Niedziela”. Cena 

„Gościa Niedzielnego” uległa zmianie i wynosi 6,- zł. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

„Wieści Parafialne” 

 

   Z Dzienniczka św. s. Faustyny 
 

Niech żadna dusza nie wątpi, chociażby 
była najnędzniejsza, póki żyje - każda może 
się stać wielką świętą, bo wielka jest moc 
łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać 
oporu działaniu Bożemu.                                 
(Dz 283)

Nowy Kalendarz Parafialny już do odbioru 

Informujemy, że jest już do odbioru w kancelarii i w zakrystii po mszach św., arcyciekawy 

Kalendarz Parafialny na 2020 r. Kalendarz autorstwa naszego parafianina o tematyce 

„KAPLICZKI” zawiera opis oraz  

informacje wraz ze zdjęciami 12 

wybranych kapliczek z terenu 

naszej parafii. Dzięki własnej  

redakcji i opracowaniu udało się 

uzyskać przystępną dla każdej 

rodziny atrakcyjną cenę 10,-  zł. 



Intencje Mszalne 17 XI 2019 – 24 XI 2019 
 

 

 

Niedziela, 17.11  

8.30 (Czachówek)  + Eugeniusza Bednarka                                  

10.00  + Witolda Winiarka (im.)                                                                                      

10.00 + Iwony Małgorzaty Golec – int. od szagra z 

rodziną                                         

12.00 + Stanisławy (w 21 rocz. śm), Józefa i Andrzeja 

Rosłonów i zm. z rodz. Rosłonów i Lisiewskich                                                                                          

12.00 O bł. Boże dla Róż KŻR z Nowych Grobic                                           

Chrzest; Szymon Nowak.                                                                     

13.15   + Leokadii ( w 4 rocz. śm.) i Tadeusza 

Rosłonów, Mieczysławy Filutowskiej                                                                                     

13.15    O bł. Boże dla Anny i Sławomira Gutt z okazji 

30 rocz. ślubu 

Spotkanie dla rodziców i dzieci I – Komunijnych                                                                                                                                                                        
 

Poniedziałek 18.11.                                                                                                               

17.30 + Stefanii (w 5 rocz. śm) i Jana Łukasiewiczów, 

Haliny Kozłowskiej, Ireny i Mariana Orzoł                                                                                      

18.00 Msza św. gregoriańska 1 - dantis 
 

Wtorek, 19.11. 

18.00 Msza św. gregoriańska 2 - dantis                                
 

Środa 20.11. 

17.30   Msza św. gregoriańska 3 - dantis                                  

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 
 

Czwartek, 21.11. 

7.30 Msza św. gregoriańska 4 - dantis 
 

Piątek, 22.11.  

18.00  Msza św. gregoriańska 5 - dantis                                
 

Sobota, 23.11.  

17.00 Msza św. gregoriańska 6 - dantis                               

17.30   + Krystyny Kuźniak w 30 dni po śmierci                                                                                    

18.00 + Zygmunta (w7 rocz. śm.) i Krystyny 

Głowackich i zm. z rodz. Głowackich i Jaroszów 
 

Niedziela, 24.11.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Zofii Pieniążek                                         

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże i potrzebne łaski dla 

Artura i jego rodziny                                                                  

10.00 + Stanisława Szturemskiego w 12 rocz. śm., 

Franciszka, Stanisławy i Stefana Szymańskich 

10.00 Msza św. gregoriańska 7 - dantis                                                                                        

12.00  + Dariusza (w 10 rocz. śm.), Gabrieli, 

Stanisława, Stefanii i Józefa Trzoch                                                                                    

12.00 O bł. Boże i potrzebne dary dla fundatorów 

krzyża w Zalesiu                                                                                   

13.15    + Pawła Pęczka 

Spotkanie dla dzieci i rodziców  Rocznicowych           

                            Intencje spisano .15.11.2019 r.      

 

 

Tweet od Papieża 

„Świętość jest owocem łaski Bożej i 

naszej dobrowolnej na nią 

odpowiedzi. Świętość jest darem i 

wezwaniem”./Franciszek/ 
  

                                                        

 

Refleksja na  

Trzydziestą  Trzecią                   

Niedzielę Zwykłą 

W obliczu trudności i przeciwności ludzie mówią często: 
"Koniec świata". Najczęściej jest to wypowiadane w 
przenośni, ale zawsze niesie ze sobą nutę beznadziei. 
Tymczasem prawda jest taka, że świat tak łatwo się nie 
skończy. A już na pewno nie skończy się nasze życie. 
(chyba, że tymczasowe życie na ziemi). Nasze życie jest 
wieczne, a trudności zawsze są przejściowe. Nie ma więc 
potrzeby, abyśmy przywiązywali zbyt dużą wagę do tego, 
co jest trudem i cierpieniem. To trzeba znieść, więc nie 
można zupełnie bagatelizować, ale prawdziwe znaczenie i 
nieporównanie większą wagę ma nasze życie, które jest 
wieczne. Skupmy się na życiu, a na pewno poradzimy 
sobie z największymi przeciwnościami.                               
/Mieczysław Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Ziszcza się na naszych oczach 

czas prześladowań, 

pustoszeją kościoły, coraz mniej powołań. 
I chociaż «podniosą na was ręce i będą 

was prześladować», 
To przez swoją wytrwałość musicie 

wiarę zachować, 
«Będzie to dla was sposobność do 

składania świadectwa», 

Nie pustym słowem, ale czynami męstwa i 
bohaterstwa. 

                                          Kazimierz 

Za tydzień  Jeszcze o filmie „Nieplanowane” 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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