
                                Wieści Parafialne 
  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 36 (286) rok VII 

08.11.2020 r.       

   

                   Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła  

                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Mdr 6, 12-16  (Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają) 

Psalm responsoryjny (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2ab) (Ciebie, mój Boże, 

pragnie moja dusza) 

Drugie czytanie: 1 Tes 4, 13-18  (Powszechne zmartwychwstanie) 

Ewangelia: Mt 25, 1-13 (Przypowieść o dziesięciu pannach) 

  

ŚWIECA NIEPODLEGŁOŚCI  
NA ŚWIĘT0 NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 

W czerwcu 1867 r. po zakończeniu uroczystości kanonizacyjnych św. Jozafata 

Kuncewicza, papież Pius IX obdarzony przez naszych przodków mianem 

Defensor Poloniae (Obrońca Polski), podarował  Polakom świecę z życzeniem, 

by zapalono ją dopiero wówczas gdy nasza Ojczyzna będzie już wolna. Do tego 

czasu świeca była przechowywana przez 

Zmartwychwstańców w Kolegium Polskim w Rzymie.  

W 1920 r. Prymas Polski kardynał Edmund Dalbor 

wraz z arcybiskupem metropolitą warszawskim 

kardynałem Aleksandrem Kakowskim przywieźli świecę 

z Watykanu do archikatedry warszawskiej, gdzie podczas 

uroczystej Eucharystii zapalił ją marszałek Sejmu 

Ustawodawczego Wojciech Trąmpczyński na znak tego, 

że Ojczyzna nasza wolność odzyskała!  Świeca przez lata 

okupacji niemieckiej 1939=1945 i podczas lat 

PRL-u była przechowywana w oratoriun w Wyższym 

Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana 

Chrzciciela w Warszawie od lat osiemdziesiątych wystawiona 

w gablocie przy bocznym ołtarzu w kościele 

seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu.  

Po raz pierwszy po blisko 100 latach, 3 czerwca 2018 r. w XI Święto 

Dziękczynienia, została zapalona w Świątyni Opatrzności Bożej przez 

Prezydenta RP Andrzeja Dudę na znak wolności i niepodległości Polski. 

Niech uroczyste obchody Niepodległości zwieńczy nasza wspólna modlitwa w 

intencji Ojczyzny. Na zakończenie dnia, 11 listopada o godz. 19:18  zapalmy 

naszą replikę świecy odmawiając Akt Dziękczynienia Polski. /oprac. i foto KD/ 
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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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AKT DZIĘKCZYNIENIA I ZAWIERZENIA POLSKI 

OPATRZNOŚCI BOŻEJ 

Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 
 

Boże w Trójcy jedyny, pełen majestatu i miłosierdzia, Opatrzności 

nasza, wielbimy Ciebie i dziękujemy za wszystkie znaki Twojej 

troski o nas i o naszą Ojczyznę - Polskę. Wołamy wszyscy: 
                             Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 

 

Boże, który stworzyłeś świat i człowieka i wszystko co nas otacza, a gdy 

nadeszła pełnia czasów posłałeś Syna Twego, aby nas zbawić. 

                                Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 
 

Boże, który już ponad tysiąc lat - od chrztu chronisz Polskę i prowadzisz 

Opatrznością Twoją, aby trwała mimo nieprzyjaciół i własnych słabości, a 

przez Jezusa Chrystusa dałeś nam Maryję, jako Matkę i Królową. 

                                Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 
 

Boże, który przez wieki nie pozwoliłeś nigdy zniszczyć naszej wiary, nadziei i 

miłości oraz polskości, a po ponad stu latach wyrwałeś nas spod zaborów, 

wyzwoliłeś od okupantów i w roku 1989 wyprowadziłeś ku wolności. 

                                Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 
 

Boże, który dałeś nam przez wieki polskich świętych i bohaterów, aby nas 

umacniali i wskazywali drogę, a w ostatnim półwieczu postawiłeś na naszej 

polskiej drodze Prymasa Tysiąclecia, Papieża Polaka Jana Pawła II i ks. 

Jerzego Popiełuszkę, aby spełnili zamiary Twojej Opatrzności wobec Polski i 

narodów słowiańskich. 

                                Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 
 

Boże, za Twoją Miłość, za wolność Polski, za każdy dzień, za każde dobro, za 

naszych najbliższych, za każdego człowieka, za każdy uśmiech, za każdy trud 

i cierpienie prowadzące do Ciebie, za to że Jesteś. 

                                Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 

 

Tobie Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, Opatrzności nasza, 

zawierzamy siebie samych i naszą Ojczyznę. Który żyjesz i 

królujesz na wieki wieków. Amen. 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś obchodzimy XII Dzień Solidarności z 

Kościołem Prześladowanym pod hasłem 

Republika Środkowoafrykańska. Z tej okazji po 

wszystkich Mszach św.  organizowana jest zbiórki 

ofiar do puszek w celu wsparcia  chrześcijan w 

świecie. W ten sposób wyrażamy materialnie 

naszą solidarność z prześladowanymi 

chrześcijanami.                                                                 

2. Dziś o godz. 13.15 Msza św. i spotkanie dla 

rodziców i dzieci przygotowujących się do I 

Komunii św. ze szkoły w Czachówku i Czaplinku 

zaś o godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania. Młodzież i osoby 

dorosłe, które chciałby rozpocząć przygotowanie, 

a jeszcze nie wypełniły formularza z prośbą o jego 

rozpoczęcie, prosimy o zgłaszanie się do zakrystii 

lub kancelarii parafialnej. Serdecznie wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy.                                                        

3. W środę 11 listopada obchodzimy Święto 

Odzyskania Niepodległości. Msze św. tego dnia 

odprawiamy o godz. 8.30 w Czachówku oraz o 

godz. 10.00 i 12.00 w Sobikowie. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy za Ojczyznę.                                                                                                                                                                                        

4. W tym tygodniu zapraszamy młodzież 

przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania 

Rok II, na spotkania formacyjne z ks. Piotrem: w 

piątek 13 listopada godz. 17.00 grupa I, o 19.00 

grupa II.                                                                                                    

5. W dobie pandemii i rozchwiania 

emocjonalnego w naszym kraju zachęcamy do 

Adoracji Najświętszego Sakramentu w piątek 13 

listopada w godz. 15:00 do 17:30 w Sobikowie. 

Oprócz Koronki do Bożego Miłosierdzia, chwila 

ciszy na rozmowę z Panem Jezusem. Proszę 

wpisywać się na listę z podaniem godzin adoracji 

u Pana Ryszarda, kościelnego w Sobikowie, u 

Pana Artura kościelnego w Czachówku lub 

telefonicznie u Pani Bogumiły Dusza (tel. 664 743 

764).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6. Światowy Dzień Ubogich obchodzimy w 

Kościele Powszechnym w XXXIII niedzielę 

zwykłą, czyli 15 listopada pod hasłem Wyciągnij 

rękę do ubogiego. Prosimy o uwzględnienie w 

modlitwie intencji za ubogich i niosących 

konkretną pomocy na rzecz potrzebujących w 

szczególności za członków i wolontariuszy 

naszego parafialnego Caritas.                                                      

7. W przyszłą niedziele 15 listopada o godz. 13.15 

Msza św. i spotkanie dla rodziców i dzieci 

przygotowujących się do I Komunii św. ze szkoły 

w Dobieszu.                                                                              

8. 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.                                                     

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 dzisiejszym 

numerze WP. Ostatnie egz. do nabycia w zakrystii 

w kościele w Sobikowie. Cena świecy 30 zł.                                                                                                                                                         

10. KPRM informuje, że z powodu nawrotu  

pandemii koronawirusa odwołuje zapisy na 4 

dniową wycieczkę w dniach 11-14 listopada  

Zaliczki do zwrotu u Pani  Bogumiły Dusza (tel. 

664 743 764).                                                                                                                                 

11. 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. 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

Człowiek nie może pragnąć 

zupełnego wyzwolenia się ze znoju 

pracy, bo trud wyzwala z grzechu 

 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

To głębsze poznanie Boga daje 
mi zupełną swobodę i wolność 
duchową, a w ścisłym 
zjednoczeniu z Nim nic mi 
przeszkodzić nie może, nawet 
moce anielskie nie są w stanie. 
Czuję, że jestem wielka, kiedy 
jestem zjednoczona z Bogiem. 
Co za szczęście mieć 
świadomość Boga w sercu i żyć 
w ścisłej z Nim zażyłości.                    
/Dz. 1135/ 
 



Intencje Mszalne 08 XI 2020 – 15 XI 2020 
 

 

 

Niedziela, 08.11.  

8.30 (Czachówek)  Dziękczynna za Artura, żonę i 

dzieci z prośbą o dalszą opiekę                       

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Aleksandry i 

szczęśliwy przebieg ciąży                                                                           

10.00 + Edwarda Jankowskiego w 9 rocz. śm., Haliny i 

Jerzego Jankowskich, Sławomira Krzyczkowskiego                                                                                                                                         

10.00 + Marianny Michalskiej (greg. 3) 

12.00 + Edwarda Tywonka w 27 rocz. śm., rodziców 

Pęczków i Tywonków, Marii i Mariana Kalikowskich,                                                                                                

12.00 + Wojciecha Lenarczyka w 30 dni po śmierci            

13.15 + Alicji i Andrzeja Pluta, Agnieszki i Franciszka 

Tomaszewskich 

Spotkanie dla dzieci I - Komunijnych ze szkoły w 

Czachówku i Czaplinku                                                                                       

18.00    Int. wolna 

Spotkanie dla młodzieży Bierzmowanej                                                                                                                                                                 

Poniedziałek 09.11.                                                                                                        

17.30  + Marianny Michalskiej (greg. 4)                                                                                     

18.00 + Stanisława Gugały w 30 dni po śmierci 

Wtorek, 10.11.                                                                                                        

17.30  + Marianny Michalskiej (greg. 5)                                                                                     

18.00 + Sławomira Zdzisława Stępińskiego w 30 dni po 

śmierci 

Środa  11.11.  

8.30 (Czachówek)  + Łukasza Gatnera 

10.00 + Zbigniewa Kowalczyka w 21 rocz. śm., 

Stanisławy i Władysława Urbańskich w 13 rocz. śm. i 

zm. z rodz. Urbanskich, Sierakowskich i Kowalczyków 

12.00 + Stanisławy, Zofii, Krzysztofa i Władysława 

Rozum i zm. z rodz. Rozumów i Orlików,                                                                                                

12.00 + Marianny Michalskiej (greg. 6)                                      

Czwartek,  12.11. 

7.30 + Marianny Michalskiej (greg. 7) 

Piątek, 13.11.  

17.30 + Marianny Michalskiej (greg. 8)                                           

18.00  + Jerzego Stępnia w 30 dni po śmierci                                   

Sobota, 14.11.  

16.30 + Władysława Zwolińskiego w 25 rocz. śm., 

Józefy i Jana Zwolińskich, Marianny i Szczepana 

Pruszewskich                                                                                

17.00 + Marianny Michalskiej (greg. 9)                                                                                       

17.30 + Krzysztofa Krystka w 30 dni po śmierci                                                                                           

18.00 + Jana i Franciszka Bąbików, Jana Ciara, Zofii 

Kusocińskiej, Antoniny Jankowskiej i zm. z rodz. 

Mirowskich i Bąbików 

Niedziela,  15.11.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  Dziękczynna p. Zofii Antosiewicz 

8.30 (Czachówek)  + Zofii Pieniążek                                          

10.00 + Witolda Winiarka (im.)                                                         

 

 

 

Tweet od Papieża 

„Jezus wzywa nas do odsunięcia na 

bok wszelkich różnic i do stawania 

się w obliczu cierpienia bliskim 

każdego człowieka”.         Franciszek/ 
  

12.00 + Marianny Michalskiej (greg. 10)                                                               

12.00 + Heleny, Franciszka i Władysława Tokajów 

CHRZEST: Oliwia Sotek                                                                                    

13.15 + Rafała Świątkiewicza w 3 rocz. śm.                                               

13.15 + Wiesława Michalskiego w 6 rocz. śm., Aleksandry Jędral w 6 

rocz. śm. i zm. z rodz. Jędralów, Michalskich i Krawczyków                                                            

Spotkanie dla dzieci I - Komunijnych ze szkoły w Dobieszu 

                                                            Intencje spisano .05.11.2020 r.                                                             

 

Refleksja na  

Trzydziestą Drugą Niedzielę Zwykłą  

Kiedy Pan Jezus mówi nam, abyśmy 
czuwali, bo nie znamy dnia ani godziny 

Jego powtórnego przyjścia po nas, nie opowiada 
przypowieści o pannach roztropnych, które nigdy nie 
zasnęły. W tej przypowieści zasnęły bowiem wszystkie 
panny. Cóż więc znaczy "czuwać"? Znaczy mieć zapas 
oliwy, to znaczy dużo miłości, która zabezpiecza nas na 
czas trudny, na czas próby, także na czas naszej 
słabości. Trzeba być dobrze "zaopatrzonym" w miłość, 
czyli w to, co uzdalnia nas do "spalania się" dla innych. 
"Czuwać" znaczy więc wziąć od Boga dużo miłości i 
strzec jej w sobie, aby jej starczyło do końca życia./Deon – 
Mieczysław Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Gdy przyjdzie Oblubieniec o północy, 
Tylko grono gotowych do nieba wkroczy, 

Oliwa to Duch Święty, a lampa to 
Słowo Boże, 

Roztropna z Duchem Św. do Królestwa wejść może. 
Nie czekaj więc gdy Pan powie w ten czas, 

„Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.             

                                                              Kazimierz 

W następnych WP – „Wywiad rzeka” z ks. dr. 

hab. Cezarym Smuniewskim. 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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