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                                           Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła  

                                                                             Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Iz 45, 1. 4-6  (Król Cyrus narzędziem Boga) 

Psalm responsoryjny: Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3) (Pośród 

narodów głoście chwałę Pana 

(Drugie czytanie: 1 Tes 1, 1-5b (Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość 

Tesaloniczan) 

Ewangelia: Mt 22, 15-21  (Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co 

należy do Boga) 

94 ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 
W tym roku Niedziela Misyjna 18 października - rozpoczyna 

Tydzień Misyjny, który obchodzimy pod hasłem „Oto ja, poślij 

mnie” jak zwykle Papież Franciszek przygotował specjalne Orędzie 

na 94. Światowy Dzień Misyjny pt. „Oto ja, poślij mnie”. Oto niektóre 

jego fragmenty.  

Drodzy bracia i siostry, Pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za 

zaangażowanie, z jakim przeżywany był w całym Kościele, w październiku 

ubiegłego roku, Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jestem przekonany, że 

przyczynił się on do pobudzenia nawrócenia misyjnego w wielu 

wspólnotach, na drodze wskazanej przez temat: „Ochrzczeni i posłani: 

Kościół Chrystusa w misji na świecie”. W tym roku, naznaczonym 

cierpieniami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię, to  misyjne 

pielgrzymowanie całego Kościoła trwa nadal w świetle słowa, które 

znajdujemy u proroka Izajasza: „Oto ja, poślij mnie!”. Jest to nieustannie 

nowa odpowiedź na pytanie Pana: „Kogo mam posłać?”. To powołanie 

pochodzi z serca Boga, z Jego miłosierdzia, które rzuca wyzwanie zarówno 

Kościołowi, jak i ludzkości w obecnym kryzysie światowym. „Podobnie, 

jak uczniów z Ewangelii, ogarnęła nas niespodziewana i gwałtowna burza. 

Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i 

zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do 

wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem. Na 

tej łodzi... jesteśmy wszyscy. Tak jak ci uczniowie, którzy mówią jednym 

głosem i wołają w udręce: „giniemy”, tak i my zdaliśmy sobie sprawę, że 

nie możemy iść naprzód każdy na własną rękę, ale jedynie razem” 

(Rozważanie na Placu św. Piotra, 27 marca 2020 r.). Jesteśmy naprawdę 

zaskoczeni, zdezorientowani i przestraszeni. Cierpienie i śmierć 

sprawiają, że doświadczamy naszej ludzkiej kruchości; ale jednocześnie 

wszyscy dostrzegamy silne pragnienie życia i wyzwolenia od 

zła…Obchody Światowego Dnia Misyjnego oznaczają również 

potwierdzenie, że modlitwa, refleksja i pomoc materialna z waszych ofiar 

są szansą na aktywne uczestnictwo w misji Jezusa w Jego Kościele.. 
/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 od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 
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„Statkiem po Trawie”: Elbląg – Buczyniec - Malbork 

Z braku miejsca zamieszczamy wyłącznie krótki fotoreportaż. /foto: Ewa Jaroń i 

www.podrozepoeuropie.pl/ 

 

CZARNA  MADONNA  -  Sukienka Zawierzenia  
 
Dzisiaj przedstawiamy Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w sukni Zawierzenia 

zwanej też Bursztynową. Inicjatywa powstania tego szczególnego wotum dla Matki 

Bożej Jasnogórskiej zrodziła się w grudniu 2003 roku w Rzymie, podczas dorocznej 

pielgrzymki ówczesnego przeora Jasnej Góry o. Mariana Lubelskiego i twórcy tego dzieła 

Mariusza Drapikowskiego. Poświęcenie sukienki i nałożenie koron ofiarowanych w 

piątek 1 kwietnia 2005 r., w przeddzień swojej śmierci przez papieża Jana Pawła II 

odbyło się na Jasnej Górze 26 sierpnia 2005 r. podczas uroczystości Matki Bożej 

Jasnogórskiej z udziałem Episkopatu Polski. Płaszcz wykonany na konstrukcji srebrnej 

z 9 kg szlifowanego bursztynu z Polski, Zambii i Ukrainy oraz 1000 brylantów, w 

gdańskiej pracowni znanego nie tylko w Polsce złotnika i bursztynnika Mariusza 

Drapikowskiego z zespołem. Do pracy zgromadzono ponad 30 kg jantaru. Ciekawostką z jego życia jest fakt, że 

gdy stwierdzono u niego stwardnienie rozsiane, a leczenie w szpitalach nie przyniosło efektów, udał się do Rzymu. 

Tam pobłogosławił go Papież Jan Paweł II, a objawy ustąpiły. Wtedy też powstała  myśl, aby godnie uczcić 

jubileusz 350-lecia cudownej obrony Jasnej Góry i 25 rocznicy „Solidarności” i napisać tę ikonę bursztynem bo 

„Pisanie ikony jest związane z oddaniem się bezgranicznym tej pracy i skupieniem się na modlitwie. To jest rodzaj 

modlitwy” - mówił artysta. Wydarzenia związane z ostatnimi dniami życia oraz śmierci papieża Polaka sprawiły, 

iż podjęta wtedy inicjatywa przybrała również charakter podziękowania Matce Bożej Jasnogórskiej za życie i 

pontyfikat Jana Pawła II oraz za jego bezgraniczną postawę zawierzenia Królowej Polski, wyrażoną w słowach 

‘Totus Tuus’. 

 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  
  Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie. 

 

http://www.podrozepoeuropie.pl/


                                       Ogłoszenia duszpasterskie 

1. Dziś Kościół Powszechny obchodzi Światowy 

Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą 

Misyjną. To dzień modlitwy i wsparcia 

materialnego misji na świecie. Papież Franciszek 

wystosował Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 

<Oto ja, poślij mnie> (Iz 6,8) Tego dnia odbędzie 

się także zbiórka pieniędzy na tacę na cele 

misyjne. Po Niedzieli Misyjnej w Polsce następuje 

też Tydzień Misyjny, pod tym samym hasłem.                                                                                 

2. Prosimy nowożeńców o posprzątanie kościoła i 

ubranie ołtarzy kwiatami na przyszłą niedzielę.                   

3. W przyszłą niedzielę czwarta niedziela 

miesiąca. Jaka zwykle odbędzie się comiesięczna 

zbiórka ofiar do puszek na rzecz podopiecznych 

Parafialnego Zespołu Caritas, w tym dla 1 rodziny 

syryjskiej w ramach programu Rodzina Rodzinie 

Caritas Polska. Serdeczne  Bóg zapłać za każdą 

ofiarę.                                                                                              

4. Nadal 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.                                                                              

5. W październiku zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa różańcowe odprawiane w Sobikowie 

codziennie o godz. 17.30 a w Czachówku o godz. 

18.00. W środę o godz. 19.00, poprzedzone będzie 

ono Mszą św.                                                                       

6. Na stoliczku za ławkami wyłożone są kartki na 

wypominki. Od dziś można składać je w zakrystii i 

kancelarii. W dniach od 31 października do 2 

listopada Wypominki przyjmowane będą również 

na cmentarzu. Jak zwykle prosimy o segregowanie 

śmieci i zachowanie należytego porządku na 

cmentarzu.                                                                               

7. Za tydzień o godz. 13:15 pierwsze spotkanie dla 

dzieci klas IV w ramach przygotowania do 

Rocznicy I Komunii Św.                                                                                                                                          

8.  W związku ze wzrostem liczby zakażeń 

koronawirusem oraz z faktem, iż parafie 

Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, Kard. 

Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od uczestnictwa 

we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na 

terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam 

wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż 

nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.                                                                          

9. KPRM przystąpiło do patriotycznej akcji 

„Wywieś flagę - Zapal świecę 11 listopada” dla 

uczczenia Święta Niepodległości. Z tej okazji 

rozprowadza miniaturkę repliki Świecy 

Niepodległości z 1867 r.  Więcej o historii 153 

letniej Świecy Niepodległości w 36 numerze WP 8 

listopada br. Cena świecy 30 zł.                                          

10. KPRM chcąc wesprzeć naszego byłego 

wikariusza ks. dr. Michała Dłutowskiego  na 

„pustelni”, rozprowadza i zaprasza do nabycia 

jego najnowszej książeczki „Przez Serce Maryi”. 

Jest to cenna pozycja z rozważaniami Różańca 

Św. i Drogi Krzyżowej.  Sprzedawać ją będą 

Ministranci przed kaplicą w Czachówku i 

kościołem w Sobikowie po mszach św.  Cena 10 

11. KPRM informuje, że z powodu nawrotu  

pandemii koronawirusa odwołuje się zapisy na 4 

dniową wycieczkę w dniach 11-14 listopada 

(środa – sobota) „Szlakiem Piastowskim na 

spotkanie z prawiekami – stąd wszyscy jesteśmy”. 

Mamy nadzieję, że wyjazd możliwy będzie już w 

przyszłym roku. Zaliczki do zwrotu u Pani  

Bogumiły Dusza (tel. 664 743 764).                                            

12. Na stoliczku pod chórem wyłożone są ręcznie 

wykonane Różańce. Można zabrać je do domów 

pod warunkiem podjęcia modlitwy w intencji 

wylosowanego kapłana pracującego na przeciągu 

wieków w naszej parafii.                                                                       

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. W zakrystii jest do odbioru 

miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

O Boże mój!  

Gdy patrzę w przyszłość, ogarnia mnie trwoga, 
Ale po cóż zagłębiać się w przyszłości? 
Dla mnie jest tylko chwila obecna droga, 
Bo przyszłość może w duszy mojej nie zagości. 
Czas, który przeszedł, nie jest w mojej mocy, 
By coś zmienić, poprawić lub dodać, 
Bo tego nie dokazał ani mędrzec, ani prorocy, 
A więc co przeszłość w sobie zawarła, na Boga 
zdać. 
O chwilo obecna, ty do mnie należysz cała, 
Ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest w mej 
mocy,  
A chociaż jestem słaba i mała. Dajesz mi łaskę swej 
wszechmocy. 
A więc z ufnością w miłosierdzie Twoje, Idę przez 
życie jak dziecko małe  
I składam Ci codziennie w ofierze serce moje 
Rozpalone miłością o Twoją większą chwałę. /Dz. 2/ 



Intencje Mszalne 18 X 2020 – 25 X 2020 
 

 

 

Niedziela, 18.10.  

8.30 (Czachówek) + Romana Szymańskiego                              

8.30 (Czachówek)   O bł. Boże. zdrowie dla Aleksandry 

i o szczęśliwy przebieg ciąży                                                                    

10.00  + Zofii Królak (greg. 23)                                                                                                                                                   

10.00 + Zdzisława, Władysława i Franciszki  

Smakuszewskich 

12.00 + Henryki Choińskiej w 3 rocz. śm., Zofii i 

Stanisława Choińskich, Zofii, Stefana, Zygmunta, 

Michała i Marcjanny Górków                                                                               

12.00 + Tadeusza Nizińskiego w 6 rocz. śm., Heleny i 

Szczepana Nizińskich, Józefy i Stanisława Rudzkich                                                          

13.15  + Tadeusza i Krzysztofa Szymaniaków, 

Tadeusza Ofiarowskiego, Bogusława Kozyra                                                                                                    

13.15    O bł. Boże i potrzebne łaski dla Katarzyny i 

Wiesława z okazji 31 rocz. ślubu  

                                                                                                            

Poniedziałek 19.10.                                                                                                        

17.00  + Bolesława Skowrońskiego w 30 dni po śmierci 

18.00 + Zofii Królak (greg. 24) 

Wtorek 20.10. 

17.00 + Zofii Lewandowskiej w 30 dni po śmierci                                                            

18.00 + Zofii Królak (greg. 25) 

Środa  21.10  

17.00   + Zofii Królak (greg. 26)                                                             

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Joanny Miszkowskiej                                                            

19.00 (Czachówek) ) Int. wolna   

 

Czwartek, 22.10. 

 

17.00 + Leszka Sylwestra Urbanowicza w 30 dni po 

śmierci                                                                                        

18.00 + Zofii Królak (greg. 27) 

Piątek,,23.10.  

17.00 + Antoniego i Janiny Krawczyk, Jana Krawczyka, 

Marii Zameckiej                                                                          

18.00 + Zofii Królak (greg. 28)         

Sobota, 24.10.  

16.30 ŚLUB: Sylwia Szymańska – Andrzej Czarnecki 

18.00 + Zofii Królak (greg. 29)                                                     

18.00 + Tadeusza (im.) i Karoliny Płaczek 

 

Niedziela,  25.10. 

                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Józefy Karaluch                                        

10.00   + Tadeusza (im.) i Krystyny Tywonków                                                                                 

10.00 + Jadwigi i Jerzego Gorzkowskich i zm. z rodz. 

Gorzkowskich 

Nabożeństwo Różańcowe 

12.00 Za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza o bł. 

Boże dla KŻR w Nowych Grobicach 

CHRZEST: Julia Zuzanna Seklecka                                             

 

 

Tweet od Papieża 

„Czułość to miłość, która staje się bliska i 

konkretna. Jest to ruch, który pochodzi z 

serca i dociera do oczu, uszu, rąk. Czułość 

jest drogą, którą przemierzyli 

najodważniejsi i najsilniejsi mężczyźni i kobiety”..  

Franciszek/ 
  

12.00 + Zofii Królak (greg. 30)                                                                                                                                               

13.15 + Jadwigi i Jana Plesiewiczów Jadwigi i Eugeniusza 

Zwolińskich, dziadków Plesiewiczów, Szatanów, Zwolińskich i 

Laskowskich                                                                                     

13.15  + Bronisława (w 22 rocz. śm.) i Heleny Anuszewskich, 

Stanisławy  i Karola Buczków, Jana Jędrzejczyka  

Intencje spisano .16.10.2020 r.                                                             

 

Refleksja na  

Dwudziestą Dziewiątą Niedzielę 

Zwykłą  
Podstawowym powołaniem i 

przeznaczeniem człowieka jest uczestnictwo w 
życiu Boga. Obywatele czerpią ze strony 
państwa (Cezara) określone profity, np. prawa, 
infrastrukturę, ubezpieczenia, zasiłki, opiekę 
zdrowotną i z tej racji są zobowiązani płacić 
podatki. Z drugiej jednak strony należą do Boga, 
mają odbity w sercu Jego obraz, podobieństwo, 
dlatego powinni oddawać Bogu cześć, 
uwielbienie. Wolność jest umiejętnością 
oddawania każdemu tego, co się mu należy. Jezus 
rozdziela religię od polityki. Nie ma podziału na 
sfery sakralne, duchowe i świeckie, w których nie 
ma Boga. Bóg ma uniwersalne prawo wglądu. 
/Deon – Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dzisiaj chcę powiedzieć do ciebie, 
Człowiek żyje na ziemi dla życia w niebie, 

To prawda jedyna jasna i prastara. 
«Oddajcie więc cezarowi to, 

co należy do cezara, 
a Bogu to, co należy do Boga». 
A o zbawienie opuści cię trwoga. 

 

                                                      Kazimierz 

W następnych WP Sukienka Wdzięczności MBCz 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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