
                 Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr28 (321) rok VIII  

                                 12.09.2021 r.       

                                     Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła  

                                                                        Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Iz 50,5-9a  (Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach) 

Psalm responsoryjny: Ps 116A,1-6,8-9  (W krainie życia będę widział Boga) 

Drugie czytanie: Jk 2,14-18 (Wiara niepołączona z uczynkami jest martwa) 

Ewangelia: Mk 8,27-35 (Zapowiedź męki Chrystusa) 
 

ODŁOŻONA BEATYFIKACJA 

Dzisiaj           
12.09.2021 r. o 
godz. 12:00 w 

Świątyni 
Opatrzności Bożej 
odbędzie się długo 

oczekiwana, 
wyznaczona 

poprzednio na 7 
czerwca 2020 r. 
beatyfikacja Sług 
Bożych: kard. 

Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Marii Czackiej.  Z początkiem 
ubiegłego roku gdy 4 marca 2020 r. pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa, 
a od połowy marca, wprowadzono restrykcje sanitarne, ograniczenia objęły 
również Kościół. Wówczas kard. Kazimierz Nycz, po długich rozmowach i 
konsultacjach, podjął bardzo trudną decyzję o przesunięciu beatyfikacji na czas 
nieokreślony. W stolicy Papieża Franciszka reprezentuje kard. Marcello 
Semeraro, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, który dokona 
promulgacji dekretu beatyfikacyjnego. W koncelebrze bierze udział ok. 600 księży 
i 130 biskupów. Na uroczystości jest ok.. 3,5 tys. uczestników w świątyni, a ok. 3,5 
tys. zajmie miejsca przed świątynią, i będzie obserwować uroczystości na kilku 
telebimach. Zaproszono wszystkich biskupów, duchowieństwo diecezjalne, po 
trzech kapłanów z każdej diecezji oraz z diecezji, które były z kard. Wyszyńskim 
bardziej związane, jak: Włocławek, Gniezno, Lublin i Bydgoszcz po 25 kapłanów 
z każdej. Ponadto po jednej osobie z zakonów, po cztery osoby reprezentują różne 
instytucje świeckie. Są także sektory VIP-owskie, w tym sektor VIP-1, 
przeznaczony dla reprezentantów władz Rzeczypospolitej, Prezydenta Andrzeja 
Dudy, jego kancelarii, premiera Mateusza Morawieckiego i rządu oraz Sejmu i 
Senatu. Przybyło również ponad 150 parlamentarzystów. Naszą parafię na urocz. 
reprezentuje 3 osobowa delegacja ze szkoły podstawowej w Dobieszu.C.d.n. /KD/. 

 

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. 
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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat 

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Piotr Ganc 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. dr hab. Cezary 
Smuniewski 

 

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 

https://www.pustyniawmiescie.pl/czytania/2021-09-05#pierwsze_czytanie_0
https://www.pustyniawmiescie.pl/czytania/2021-09-05#psalm_0
https://www.pustyniawmiescie.pl/czytania/2021-09-05#drugie_czytanie_0
https://www.pustyniawmiescie.pl/czytania/2021-09-05#ewangelia_0
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


NOWE OBLICZE ŚWIĘTEGO JÓZEFA – ciąg dalszy 

Z uwagi na duże zainteresowanie czytelników detalami restauracji obrazu św. Józefa i jego stanu 

przed konserwacją, przybliżam ten temat bardziej szczegółowo. Jak pisałem w poprzednim 

numerze z 05 września br. obraz i jego rama prawdopodobnie pochodziła z przełomu XVI - XVII 

w. Od początku był w naszym kościele, najpierw w drewnianym, o którym wzmianka pochodzi z 

1670 r. Po wymurowaniu kościoła obraz został przeniesiony i nadal zdobił kościół parafialny. 

Prawdopodobnie z braku odpowiednich funduszy oraz wiedzy i umiejętności konserwatorskich 

obraz nie był odnawiany przez ponad 300 lat. Poddawany był jednak nieudolnym próbom 

przywrócenia blasku, miejscowo tam gdzie farba się złuszczyła. Podobnie na pozłacaną ramę 

była nakładana farba imitująca złoty kolor, która z czasem zbrązowiała. Obraz z czasem już jako 

nieatrakcyjny i zniszczony przeniesiono do zakrystii. W takim stanie technicznym obraz zastał 

obecny prob. prał. Włodzimierz Czerwiński. Po zainteresowaniu się obrazem zadbał o jego 

wpisanie do rejestru zabytków w Urzędzie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, uzyskał decyzję o zgodzie na jego konserwację i po uzyskaniu zezwolenia podjął się 

jego renowacji w wyspecjalizowanej firmie z Torunia. Tyle opisu. Dalej niech przemówią zdjęcia 

fragmentów dzieła przed i po konserwacji.   
 

 

                                   Oprac. i zdjęcia KD  



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś taca zbierana na wszystkich Mszach św. 

przeznaczona jest na utrzymanie Warszawskiego 

Metropolitalnego Seminarium Duchownego.   

2. Ze względu na uroczystość beatyfikacji 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki 

Elżbiety Róży Czackiej nie będzie Mszy św. o 

godz. 13.15 dla dzieci. Zachęcamy do oglądania 

transmisji beatyfikacji ze Świątyni Opatrzności 

Bożej.                                                                                                                                    

3. Dziękujemy mieszkańcom Dobiesza i 

Helenowa za posprzątanie kościoła i ubranie 

ołtarzy kwiatami. Na przyszłą niedzielę prosimy 

o to mieszkańców Dębówki. 

4. We wtorek 14 września obchodzić będziemy 

odpust parafialny Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Msze św. odprawimy o godz. 10.00 i 

18.00. Po głównej Mszy św. o godz. 18.00, 

której przewodniczyć będzie JE Ks. Bp Tadeusz 

Pikus procesja odpustowa. Serdecznie prosimy 

strażaków, ministrantów, bielanki i wszystkie 

grupy parafialne o włączenie się w tę liturgię. 

Odpust poprzedza Nabożeństwo 

czterdziestogodzinne. W poniedziałek 13 

września Msza św. o godz. 10.00. Po niej 

wystawienie Najśw. Sakramentu do godz. 12.00 

i od godz. 17.00. Msza św. o godz. 18.00.  

5. W dniach 12-18 września obchodzimy XI 

Tydzień Wychowania pod hasłem: W blasku 

ojcostwa.  Wszystkich wychowawców, 

nauczycieli, dzieci i młodzież polecamy 

modlitwie.                                                                                                                                   

6. W przyszłą niedzielę zapraszamy dzieci klas 

trzecich i ich rodziców na Mszę św. o godz. 

13.15 rozpoczynającą bezpośrednie 

przygotowanie do I Komunii św. Dzieci ze 

szkoły w Czaplinku przyjmą I Komunię św. 14 

maja 2022 r. o godz. 11.00, ze szkoły w 

Czachówku o godz. 13.00 zaś ze szkoły w 

Dobieszu 28 maja o godz. 11.00 a ze szkoły w 

Cendrowicach o godz. 13.00. 

7. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– Piotr Bomba, kawaler z Baniochy i Paulina 

Krzyczkowska, panna z Czaplinka w par. 

tutejszej – zapowiedź pierwsza.                                                                                    

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                          

8. Dziękuję Panu Wiesławowi Jaroniowi z Czarnego 

Lasu za naprawę uszkodzonego przez czas krzyża 

przydrożnego w Czarnym Lesie. Dziękuję również za 

pomoc przy naprawie panom: Baranowi, Dariuszowi 

Poncyliuszowi, Wacławowi Karaszkiewiczowi za 

materiał  i Janowi Dymitrowskiemu, który użyczył na 

ten cel rusztowania.  

9. W Gminie Góra Kalwaria trwa głosowanie  na 

projekty w ramach „Budżetu obywatelskiego”. 

Zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Pomysłodawcy 

z naszego terenu polecają szczególnie dwa: tężnię w 

Czaplinie i budowę parkingu przy cmentarzu. 

Szczegóły na plakatach wywieszonych przed 

kościołem.                                                                                                                                                                                                                                                                      

10.  Gmina Góra Kalwaria przypomina o trwającym 

Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i 

Mieszkań. Spisowi podlegają wszyscy mieszkańcy 

naszej gminy zameldowani na stałe oraz czasowo 

przebywające na jej terenie. Udział w spisie jest 

obowiązkowy. Spis kończy się 30 września. Więcej 

szczegółów w informacji na tablicy ogłoszeń.                                   

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Do odbioru jest również wrześniowy 

numer miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK DO POLAKÓW 

Serdecznie witam polskich 

pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, 

pozdrawiam was, wasze rodziny i 

wspólnoty. Niech Duch Święty napełnia 

wasze serca wiarą, nadzieją i miłością, 

abyście w codzienności byli zawsze 

świadkami Chrystusa Pana, przez 

wytrwałą modlitwę, życie sakramentalne 

i dzieła miłosierdzia. Z serca wam 

błogosławię. Watykan 01.09.2021 r. 

 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

14 IX [1937]. Podwyższenie Krzyża 

świętego. Dziś poznałam, jak kapłan ten 

doznaje wielkich przeciwności w całej 

tej sprawie. Sprzeciwiają mu się nawet 

dusze pobożne i gorliwe o chwałę Bożą, 

a że się nie zniechęca, jest to tylko 

wyłączna łaska Boża../Dz. 1272 



                                                                                                                                                                       Intencje Mszalne 12 IX 2021 – 19 IX 2021 
 

 

 

Niedziela, 12.09. im Eulalia, Gwidon, Amadeusz  

8.30 (Czachówek)  + Marianny Maciak                                          

8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Kacpra z okazji ur.                                                                     

10.00 + Adeli Laszkiewicz w 3 rocz. śm., i zm. z rodz. 

Laszkiewiczów i Nawrockich 

10.00 + Anieli i Franciszka Orłowskich, Stanisława i 

Stanisławy Nadolnych                                                               

12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Andrzeja i 

Danuty z okazji 40 rocz. ślubu       

12.00 + Kazimierza, Stanisławy, Katarzyny i 

Stanisława Gozdalików, Anieli, Jana i Zdzisława Bursa                                           

CHRZEST: Julian Maksymilian Kopański, Lena Fruba, 

Jakub Marczak                                                              

Poniedziałek 13.09 im. Jan, Eugenia, Aleksander 

10.00 Int. wolna 

18.00 + Marianny (w 13 rocz. śm.), Bogusława, 

Radosława, Wacława i Genowefy Buraczyńskich 

Wtorek,14.09 im. Bernard, Cyprian, Albert, Roksana 

10.00  Int. wolna                                                                                            

18.00  Za parafian                                                                                    

18.00 + Piotra, Marianny i Zdzisława Kłosiewiczów 

Środa, 15.09.im. Albin, Nikodem, Kamil, Lolita 

17.00 + Wiesława Pieniążka w 30 dni po śmierci                                                                                      

17.30 + Stanisławy Żak w 30 dni po śmierci                                                                                        

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

- Za Parafian 

Piątek, 17.09.im. Robert, Hildegarda, Dawid 

18.00  + Zygmunta Lendziona (ur.) 

Sobota, 18.09. im .Stefania, Stanisław, Irena, Irma 

17.00 + Teresy Markiewicz w 30 dni po śmierci 

17.30 + Krzysztofa Iwaniuka w 17 r. śm., Ireny 

Stanisława Milewskich                                                                                            

18.00 + Jerzego i Heleny Andziak, Cecylii i Józefa 

Chmielewskich 

Niedziela,  19.09 .im. January, Teodor, Alfons,  

8.30 (Czachówek)  Dziękczynna w int. Bożeny i jej 

rodziny                                                                                 

8.30 (Czachówek) + Anny (w 2 rocz. śm.), 

Mieczysława, Tadeusza, Jadwigi i Edwarda Bieleckich i 

zm. z rodz. Bieleckich i Lutych                                                                              

10.00 O bł. Boże dla i potrzebne łaski dla Malwiny i 

Artura w 1 rocz. ślubu 

10.00 + Wandy i Józefa Marczak 13.15 + Szczepana i 

Cecylii Miszkowskich i zm. z rodz. Miszkowskich 

12.00 + Wiesława Kopyta w 11 rocz. śm., Jana (w 26 

rocz. śm.), Aliny, Józefy i Władysława Kopyt                                                                                             

12.00 + Marianny, Stanisława i Piotra Anuszewskich            

CHRZEST: Laura Maria Tomaszewska, Antoni Matyjas                                                                                           

13.15 + Zofii (w 1 rocz. śm.), Jerzego (w 20 rocz. śm) 

Lewandowskich i zm. dziadków Lewandowskich i 

Widomskich                                                                                       

 

Tweet od Papieża 

„ Wiara jest żarliwym pragnieniem 

Boga, jest nieustanną śmiałością 

nawracania się, jest odwagą 

miłowania, jest zawsze pójściem do 

przodu”.                /Franciszek/ 
  

 

13:15 + Andrzeja, Marty, Jana i Mariana Ambroziaków, Czesława 

Franciszki Kamińskich 

                                                           Intencje spisano: 10.09.2021 r.    

 

Refleksja na Dwudziestą Czwartą 

Niedzielę Zwykłą 

. "Kochać Boga z całego serca znaczy mówić 
TAK, bezwarunkowo, życiu i wszystkiemu co 

życie z sobą niesie. Przyjąć bez zastrzeżeń wszystko, co 
Bóg rozpoczął w odniesieniu do czyjegoś życia. Mieć takie 
samo nastawienie jak Jezus, kiedy mówił: Niech się dzieje 
Twoja wola, nie Moja. Kochać Boga z całego serca znaczy 
uczynić swoimi słynne słowa Daga Hammarskjolda: Za 
wszystko, co było - dziękuję. Na wszystko, co będzie - tak. 
To można dać tylko Bogu. Na tym polu Bóg nie ma rywali" 
(Anthony de Mello SJ). Jeśli nie chcemy być przeciwnikami 
Boga (szatanami), nie mówmy Mu więcej co jest dla nas 
lepsze. On wie to lepiej. /Deon Mieczysław Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Ile razy nie myślimy o tym, co Boże, 
ale o tym co na tym świecie 

jeśli nie pamiętacie co mówił Pan Jezus, więc 
nie wiecie 

Dlatego dziś nam przypomina Dobra Nowina 

najważniejsze słowa Bożego Syna 
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się 

zaprze samego siebie, 
/…/ i niech Mnie naśladuje, a będzie w 

niebie. 
                                                     Kazimierz 

 

W następnych WP Święto Podwyższenia Krzyża Św.                   

i o Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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