
 
                  Wieści Parafialne  

Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 29 (279) rok VII  

          20.09.2020 r.    

                      Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła  

                                                              Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie: Iz 55, 6-9 (Myśli moje nie są myślami waszymi) 

Psalm responsoryjny: Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a) (Pan blisko 

wszystkich, którzy Go wzywają) 

Drugie czytanie: Flp 1, 20c-24. 27a (Dla mnie żyć – to Chrystus) 

Ewangelia: Mt 20, 1-16a  (Przypowieść o robotnikach w winnicy) 

 

ŚWIĘTY O. PIO Z PIETRELCINY 

23  września, w środę wspominamy Św. O. Pio. Ojciec Pio z 
Pietrelciny, jak św. Paweł apostoł, w centrum swego życia i 
apostolatu umieścił krzyż swego Pana jako źródło mocy, mądrości 

i chwały. Życiorys św. o. Pio przedstawialiśmy szeroko w ubiegłorocznym nr. 32 z 29.09 2019 r. 
Dzisiaj chciałbym przybliżyć słowa samego świętego zakonnika na temat przeżyć związanych z 
jego stygmatami. Ojciec Pio otrzymał stygmaty z rąk niezwykłej postaci podobnej do anioła 20 
września 1918 roku, gdy modlił się przed krzyżem umieszczonym na chórze starego kościółka. 
Rany stygmatów pozostały otwarte i krwawiące przez pięćdziesiąt lat. Był to jeden z powodów 
dla których przez lata ściągali do San Giovanni Rotondo lekarze, naukowcy, dziennikarze i 
zwyczajni ludzie, chcąc zobaczyć ,,świątobliwego braciszka''. Tak mówił o stygmatach: ,,Cóż 
mogę powiedzieć ci o moim ukrzyżowaniu? Mój Boże! Co za wstyd i co za upokorzenie 
odczuwam gdy próbuję opowiedzieć komuś co uczyniłeś mi, twemu nędznemu stworzeniu! 
Stało się to rankiem 20-go (września) — byłem na chórze, po odprawieniu Mszy świętej, gdy 
niespodziewanie ogarnął mnie błogi spokój podobny do miłego snu. Wszystkie zmysły mojej 
duszy, wewnętrzne i zewnętrzne, znajdowały się w stanie niewypowiedzianego spokoju. 
Wewnątrz mnie i wokół panowała głęboka cisza, przejął mnie pokój i potem w mgnieniu oka 
odczułem nagle całkowite opuszczenie wraz z kompletnym oderwaniem się od wszystkiego. 
Gdy to się działo zobaczyłem tajemniczą postać, podobną do tej którą już widziałem 5-tego 
sierpnia, jedyna różnica była w tym, że z Jego rąk, nóg, i z boku kapała krew. Ten widok 
przestraszył mnie: tego co czułem w tym momencie nie da się opisać. Myślałem, że umrę — i 
umarłbym — gdyby Pan nie interweniował i nie podtrzymał mego serca, które omalże nie 
rozsadziło mi piersi. Zjawisko zniknęło a ja zdałem sobie sprawę, że moje ręce, stopy, i bok były 
przebite i sączyły krew. Możesz wyobrazić sobie mękę jaką odczuwałem wówczas i jaką 
niemalże odczuwam każdego dnia. Rana serca nieprzerwanie krwawi, zwłaszcza od czwartku 
wieczór do soboty. Mój Boże, umieram z bólu, męki i wstydu jaki odczuwam w głębi duszy. Boję 
się, że wykrwawię się na śmierć! Mam nadzieję, że Bóg słyszy moje jęki i odwróci tę rzecz ode 
mnie.'' Ojciec Pio pragnął tylko chwały Bożej i dobra dusz. Bardzo wcześnie zrozumiał, że 
będzie szedł drogą krzyża i podjął ją natychmiast odważnie i z miłością. Doświadczał przez 
wiele lat cierpień duchowych, a bóle swych ran znosił z zadziwiającą pogodą. Przyjmował w 
milczeniu liczne uwagi przełożonych, a zawsze milczał w obliczu oszczerstw. Kiedy miał być 
poddany badaniom i restrykcjom w swej duszpasterskiej posłudze, przyjął to wszystko z głęboką 
pokorą i poddaniem. Wobec niesprawiedliwych oskarżeń i pomówień zawsze milczał, ufnie 
oddając się osądowi Boga, swych bezpośrednich przełożonych i własnego sumienia. Śmierć 
zabrała Go przygotowanego i pogodnego w dniu 23 września 1968 roku, o 2.30 rano, w wieku 
81 lat. W dniu 18 grudnia 1997 roku w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II został ogłoszony 
Dekret o heroiczności cnót Ojca Pio. Podczas uroczystej Koncelebry Eucharystycznej na placu 
Św. Piotra w Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II, na mocy władzy apostolskiej ogłosił 
Błogosławionym Sługę Bożego Pio z Pietrelciny, wyznaczając jego liturgiczne wspomnienie na 
dzień 23 września. Kanonizacja Ojca Pio miała miejsce 16 czerwca 2002 roku na Placu św. 
Piotra w Rzymie. http://opio.waw.pl/patron.php - /Wybrał K.Dusza/  
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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 18.00 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota 
miesiąca o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca 

Odwiedziny 

chorych 
1. piątek m-ca g.. 9.30 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 
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WYWIAD Z WIKARIUSZEM KS. PIOTREM GANCEM  

przeprowadził Kazimierz Dusza  

K. Dusza - Kapłaństwo to powołanie , a jaka była droga Księdza do kapłaństwa? 

Ks. Piotr Ganc – po liceum – seminarium i święcenia w 1999r.  

K.D. - Skąd Ksiądz pochodzi? Czy rodzina wspierała czy opierała się podjęciu decyzji 

o wstąpieniu do seminarium? 

Ks. P.G. – Pochodzę z Piastowa k/Warszawy. Wieść o wstąpieniu do seminarium 

rodzina przyjęła bardzo spokojnie. Czułem modlitewne wsparcie ze strony najbliższych. 

K.D. – Jak Ksiądz wspomina swoją pierwszą parafię? 

Ks. P.G. – Moja pierwsza parafia to parafia św. Rodziny w Ursusie. Poznałem wielu wspaniałych 

ludzi z którymi utrzymuję do dziś kontakt. Wiele nauczyłem się od ks. proboszcza i kolegi – 

wikarego. 

K.D. – Czy myśli Ksiądz o doktoracie, a może już pracuje nad tym?  

Ks. P.G. – Kiedyś myślałem o dalszych studiach, ale jakoś nigdy nie było czasu by pójść w tym 

kierunku. 

K.D. – Widzę, że Ksiądz bardzo dobrze czuje się przy mikrofonie, czy to rzecz nabyta czy wyuczona?  

Ile czasu pochłania księdzu przygotowywanie kazań ?   

Ks. P.G. – Praca z mikrofonem to praca wymagająca – cały czas się uczę. Jeżeli chodzi o kazania, 

staram się by były krótkie i treściwe. 

K.D. – Sobików, która to Księdza parafia i jak Ksiądz odebrał decyzję Ks. Kardynała? 

Ks. P.G. – Sobików to szósta parafia. Przenosiny do różnych parafii są czymś normalnym w życiu 

księdza. Zawsze szanuję decyzję Ks. Kardynała i przyjmuję ją z posłuszeństwem. 

K.D. – Pierwsze wrażenia z pobytu w naszej parafii, czy był Ksiądz wcześniej w Sobikowie? 

Ks. P.G. – Daje mi okazję do głoszenia Ewangelii i spotkania z ludźmi. 

K.D. – Czy Ksiądz lubi pielgrzymować i czy brał ksiądz udział w pieszych pielgrzymkach do polskich 

sanktuariów i czy prowadził Ksiądz jakąś wybraną grupę? Ile razy ksiądz już pielgrzymował? 

Ks. P.G. – W liceum byłem dwa razy na pielgrzymce pieszej do Częstochowy. Jako ksiądz 

pielgrzymowałem autokarem do różnych miejsc świętych w kraju i zagranicą. Lubię 

pielgrzymkowe „klimaty”.  

K.D. –  Czy lubi ksiądz śpiewać i czy pracował Ksiądz z chórem, scholą? 

Ks. P.G. – Lubię śpiewać, ale prowadzenie chóru czy scholii pozostawiam specjalistom. 

K.D. – I na koniec jeszcze raz zapytam o kapłaństwo. Czy różni się ono od tego, sprzed 20 lat.? 

Ks. P.G. – Istotą kapłaństwa jest służba Bogu i ludziom – to się nigdy nie zmieni. Różni są tylko 

ludzie, parafia i sytuacje w których się znajduję oraz problemy z którymi się spotykam. Pan Jezus 

się nie zmienia to i kapłaństwo nie powinno się zmieniać. Tylko kapłan powinien być coraz 

bardziej święty. Ale żeby był, potrzeba modlitwy parafian. I o taką modlitwę proszę. 

K.D. – Dziękuję bardzo Księdzu za rozmowę i obiecuję modlitewne wsparcie wiernych czytelników 

„Wieści Parafialnych”.  / foto: K.Dusza/ 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Wtem Jezus rzekł do mnie: Byłem tutaj podczas tej rozmowy z Przełożoną i 
wiem wszystko, i nie żądam twoich umartwień, ale posłuszeństwa. Przez to 
oddajesz Mi wielką chwałę, a sobie skarbisz zasługę..  /Dz. 28/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś zbiórka na tacę przeznaczona jest na utrzymanie 

Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium 

Duchownego. Bóg zapłać za ofiary na ten cel.                                                                                                                                                         

2. Wczoraj do I Komunii Świętej przystąpiło w grupa 12 

dzieci. Od jutra przeżywać one będą swój Biały Tydzień. 

Msze św. odprawiane będą o godz. 18.00. Tym razem 

Biały Tydzień zakończymy w czwartek. Bardzo 

serdecznie dziękuję paniom katechetkom za 

przygotowanie dzieci. Dziękuję również rodzicom za Dar 

Ołtarza oraz zaangażowanie a szczególnie za zadbanie o 

porządek i wystrój kościoła.                                                                     

3. Zakończyliśmy ostatecznie prace malarsko-remontowe 

w kościele. Dziękujemy firmie Sac-Rem za sprawne ich 

prowadzenie. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o 

indywidualne wpłaty na konto lub bezpośrednio do 

kancelarii na pokrycie kosztów malowania kościoła. 

Wszelkie wpłaty indywidualne są wpisywane do Księgi 

Darczyńców i mogą być odliczane od podatku.                                                                              

4.  W przyszłą niedzielę czwarta niedziela miesiąca. Po 

wszystkich Mszach św. nasz Parafialny Zespół Caritas 

zbierać będzie ofiary do puszek na rzecz swoich 

podopiecznych w tym dla jednej rodziny syryjskiej w 

ramach programu Rodzina Rodzinie Caritas Polska, 

Serdeczne  Bóg zapłać za każdą ofiarę.                                                                                                  

5. W niedzielę 4 października o godz. 13.15 odbędzie się 

w naszej parafii Rocznica I Komunii św. Spotkanie i 

próba odbędą się w poniedziałek 28 września, środę 30 

września oraz w piątek 2 października o godz. 18.30. 

Spowiedź dzieci w piątek 2 października od godz. 17.00. 

Prosimy rodziców o posprzątanie kościoła i ubranie 

ołtarzy kwiatami. Dzieci rocznicowe polecamy Bożej 

Opatrzności.                                                                                                

6.  Zgodnie z zaleceniem Ks. Kard. Nycza  Komunia św. 

na rękę i do ust będzie udzielana w odrębnych miejscach. 

W tygodniu najpierw będzie udzielana na dłoń, a potem 

do ust.                                                                                                                                                                                                               

7.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– Andrzej Janusz Czarnecki, kawaler z par. Dzieciątka 

Jezus w Warszawie i Sylwia Szymańska, panna z 

Sobikowa w par. tutejszej – zapowiedź druga.                                                                                    

– Paweł Zaręba, kawaler i Magdalena Maria Winterrot, 

panna, oboje z Sierzchowa w par. tutejszej – zapowiedź 

druga.                                                                                                                                        

– Michał Krzysztof Trzciński, kawaler z Sierzchowa w 

par. tutejszej i Urszula Drebent, panna z par. w 

Białymstoku – zapowiedź druga.                                                                      

– Arkadiusz Andrzej Stachniak, kawaler i Natalia Olczak, 

panna, oboje z Karoliny w par. tutejszej – zapowiedź 

pierwsza.                                                                                                                        

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                               

8. KPRM informuje, ze po częściowym odzyskaniu przez 

biuro turystyczne Elentour wpłat za hotel w Rzymie i lot 

Alitalią następują sukcesywne zwroty zaliczek 

wpłaconych na wyjazd do Rzymu i Watykanu w kwocie 

277 zł./os. Zainteresowane osoby proszę o kontakt z p. 

Bogumiłą Dusza. Do osób które podadzą adres mailowy 

zostanie przesłane szczegółowe rozliczenie wpłaconych 

zaliczek.9. KPRM informuje, że wyjazd na 2 dniowy rejs 

„Statkiem po trawie”  przez Kanał Elbląski, jez. Druzno, 

Ostródę, Buczyniec i zwiedzanie zamku w Malborku. 

będzie w dniu 26 września, w Czachówku o godz. 06:00, 

w Sobikowie o 06:15. powrót 27 września. Koszt 350-370 

zł., zaliczka obowiązkowa 150 zł do 20.09.br. Wpłaty po 

mszach św. u p. Rysia Rosłona kościelnego w Sobikowie 

lub u p. Bogumiły Dusza w kaplicy w Czachówku. Tel. 

Bogusia 664 743 764). Szczegóły  programu na stronie 

internetowej parafii.                                                                

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 

są do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 

Wspomnijmy razem Felicjana 

Antoniego Kozłowskiego                              
Klub radnych miejskich 

Razem Zmienimy Górę, 

Parafia św. Stanisława BM 

w Sobikowie oraz 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Góra Kalwaria serdecznie 

zapraszają na uroczystość 

poświęconą Felicjanowi 

Antoniemu Kozłowskiemu 

– dziewiętnastowiecznemu zasłużonemu 

mieszkańcowi Czaplina, który spoczywa w 

Sobikowie.                                                     
Urodził się on w 1805 roku w Tupadłach niedaleko 

Płocka. Ukończył Wydział Nauk i Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Warszawskiego. Był pisarzem, 

filologiem, autorem przekładów, historykiem, 

etnografem, nauczycielem… Napisał „Dzieje 

Mazowsza za panowania książąt”. Tłumaczył 

dzieła Platona i Cycerona. Uczył w szkołach 

wojewódzkich i gimnazjum m.in. greki i łaciny. 
Dzięki wygranej na loterii kupił dwór w Czaplinie, 

gdzie mieszkał od 1843 roku do śmierci w roku 

1870. Został pochowany na ówczesnym 

cmentarzu w Sobikowie, który obecnie jest 

terenem przykościelnym. W miejscu pochówku 

znajduje się charakterystyczny pomnik (na 

zdjęciu). Tu spoczywa także żona Felicjana 

Antoniego Kozłowskiego – Ludwika.Uroczystość 

upamiętniająca 150. rocznicę śmierci literata 

odbędzie się w sobikowskim kościele 25 września 

(piątek) o godz. 18.00. Odprawiona zostanie Msza 

Święta, usłyszymy prelekcję o bohaterze 

wieczoru, a także zostaną złożone kwiaty na jego 

grobie. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy. 



Intencje Mszalne 20 IX 2020 – 27 IX 2020 
 

 

 

Niedziela, 20.09.  

8.30 (Czachówek)  Tadeusza Szymańskiego                                   

10.00 + Stanisława Gnatowskiego 

10.00  + Zenona Anuszewskiego w 5 rocz. śm., 

Aleksandra Anuszewskiego i zm. z rodz. Kucińskich                                                                                     

12.00 + Wiesława Kopyta w 10 rocz. śm., Jana Kopyta 

w 25 rocz. śm., Aliny Kopyt, Władysława i Józefy Kopyt 

13.15    + Mateusza Fiejki (im.) 

Poniedziałek 21.09.                                                                                                        

18.00 + Barbary Wierzbińskiej w 30 dni po śmierci 

Poniedziałek 21.09.                                                                                                        

18.00 + Jerzego Hieronima Bączkowskiego w 30 dni 

po śmierci 

Środa  23.09  

17.30  + Jerzego Gawęckiego w 7 rocz. śm.                                  

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Roberta Sudy w 27 r. śmierci, Stanisława i Marianny 

Nowaków, zm. z rodz. Wiśniewskich, Sudów i 

Nowaków                                                                                

Czwartek,  24.09. 

18.00 Int. wolna 

Piątek, 25.09.  

18.00  + Felicjana Antoniego Kozłowskiego - w 150 

rocz. śm. etnografa                                                     

Sobota, 26.09.  

17.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Iwony i 

Aleksandra Matysiaków z okazji 35 rocz. ślubu                          

17.30 + Zofii Królak ( Msza św. gregoriańska 1)                                                                                   

18.00 + Michaliny i Stanisława Marszałów, Zofii, 

Henryki i Antoniego Matysiaków, Andrzeja Otulaka 

Niedziela,  27.09.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Kazimierza Kłodzińskiego                       

10.00 + Zdzisława, Marianny i Piotra Kłosiewiczów 

10.00 + Marianny, Jerzego i Andrzeja Michalskich, 

Andrzeja Pacholskiego, dziadków Dolińskich i 

Michalskich, Zofii i Zdzisława Szczepańskich                                                                                

12.00 + Łukasza Tywonka                                                      

12.00 + Zofii Królak (greg. 2)                                                             

CHRZEST: Anastazja Karaluch                                                                                 

13.15 + Piotra Zięcina w 1 rocz. śm.                                                                                   

13.15 + Reginy Makowskiej w 1 rocz. śm., Jana 

Makowskiego                                                                                   

Intencje spisano .18.09.2020 r.      

 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

Przecież stało się to, czym tyle razy mi grożono: 

cierpieć zniewagę dla Imienia Jezusa. Lękałem się, 

że już nie będę miał udziału w tym zaszczycie, 

którego doznali wszyscy moi koledzy z ławy 

seminaryjnej. Wszyscy oni przeszli przez obozy 

koncentracyjne i więzienia. Większość z nich oddała  
  

 

Tweet od Papieża 

„Jak wiele cierpienia, ilu łez, ilu wojen 

można by uniknąć, gdyby 

przebaczenie i miłosierdzie były 

stylem naszego życia!”.     Franciszek/ 
  

tam swe życie; kilku wróciło w stanie inwalidztwa, jeden umarł po 

odbyciu więzienia polskiego. Byłoby coś niedojrzałego w tym, gdybym 

ja nie zaznał więzienia. Dzieje się więc coś bardzo właściwego; nie 

mogę mieć żalu do nikogo                                                        

 

Refleksja na  

Dwudziestą Piątą Niedzielę Zwykłą  

Bóg jest Ojcem i przyjmuje do 
swojej rodziny wszystkich bez wyjątku. 
Kimkolwiek bylibyśmy, uzdolnieni lub nie, 
wykwalifikowani lub nie, odważni czy lękliwi, 
będący u początku naszego życia, w jego 
południu czy u schyłku. Jesteśmy 
oczekiwani. Na każdym etapie życia możemy 
powierzyć się dobroci, hojności i 
miłosierdziu Boga. Nawet gdy będzie już 
"godzina jedenasta", a więc jesień naszego 
życia. Na pierwszy rzut oka, zapłata Boga 
wydaje się niesprawiedliwa, jednakowa dla 
wszystkich. Jest nią miłość Ojca. Miłość, w 
której nie ma większej części dla jednych, a 
mniejszej dla drugich. /Deon – Stanisłąw Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
Byli i za życia Jezusa, tacy którzy szemrali, 

za to że był dobry i tyle samo dostali 

za pracę w winnicy, a mniej pracowali. 
Zapamiętaj, że inna jest Boska 

sprawiedliwość, 

ona obnaża pazerność i ludzką chciwość 
« Tak ostatni będą pierwszymi, 

a pierwsi ostatnimi». 
  Kazimierz 

W następnych WP -  Październik miesiącem 

Maryjnym? 

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

