
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr32 (325) rok VIII  

                                 10.10.2021 r.       

                                      

                                        Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła  

                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Mdr 7, 7-11  (Mądrość to skarb najcenniejszy) 

Psalm responsoryjny:  Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 14a)  (Nasyć nas, Panie, 

Twoim miłosierdziem) 

Drugie czytanie: Hbr 4, 12-13  (Skuteczność słowa Bożego) 

Ewangelia Mk 10, 17-30  (Rada dobrowolnego ubóstwa) 

ŚW. JAN XXII – wspomnienie 11.10.2021 r. 

Rozpoczynamy dziś tydzień bogaty we wspomnienia o naszych świętych, których 
wizerunki w witrażach ozdabiają nasz kościół. Przypomnijmy po krótce ich sylwetki   
 
Angelo Giuseppe Roncalli urodzony 25 listopada 1881 w Sotto il Monte, wywodził się ze 
zwyczajnej, wiejskiej rodziny, Był jednym z trzynastu urodzonych dzieci, a dobrą prostotę 
zachował do końca życia. Jak mówił Jan Paweł II: po papieżu Janie zostanie nam we 
wspomnieniach obraz uśmiechniętej twarzy i dwojga szeroko rozwartych ramion 
obejmujących uściskiem cały świat. (…). Nowy styl bycia, 
mówienia, nowy ładunek sympatii, z jakim zwracał się on do 
zwykłych i możnych na tej ziemi. Swobodnie rozmawiał z 
mediami, a gdy robiono mu zdjęcia, bez skrępowania patrzył w 
obiektyw. Nie bez powodu jego zawołanie biskupie brzmiało 
Obedientia et Pax, czyli Posłuszeństwo i Pokój Był 
pierwszym papieżem od 80 lat, który miał spotkanie poza 
Watykanem. Nie brakowało mu poczucia humoru i 
bezpośredniości. krytykował lektykę (sedia gestatoria).. Poczynił 
on po raz pierwszy rozróżnienie na niezmienny przez 
wieki depozyt wiary i sposób mówienia o niej, który może być 
dostosowany do czasów, języka i kultury. Szacunku do innych 
chrześcijan oraz przedstawicieli innych wyznań 
można dopatrywać się we wczesnej pracy Roncallego, który 
pełnił funkcje dyplomatyczne w Bułgarii, Stambule, Grecji oraz 
Paryżu, poznając w ten sposób ludzi różnych religii, kultur i 
ras, oraz współpracując z nimi np. podczas organizowania 
pomocy w czasie II wojny światowej. Można w tych 
doświadczeniach dopatrywać się impulsu, który 
ostatecznie zaowocował wyciągnięciem ręki Ojców 
Soborowych do niekatolików. Co ciekawe, anglikanie i luteranie 
wspominają go w liturgii jako „odnowiciela Kościoła”. Zwołując 
Sobór, Jan XXIII mówił, że Kościół nie może być jak muzeum 
archeologiczne. Wolał porównywać go do publicznej 
miejskiej studni, z której wiele osób czerpie wodę. Oczekiwał od 
Soboru także strzepnięcia „imperialnego pyłu, który gromadził 
się na tronie Piotra od czasów Konstantyna”. Warto dodać, że Jan XXIII miał też bardzo 
ciepły stosunek do Polski. Jeszcze jako ksiądz był w Polsce w roku 1911 i 1929: modlił się 
w Częstochowie, bardzo szanował kardynała Stefana Wyszyńskiego i cieszył się ze 
spotkań z nim., Zmarł 3 czerwca 1963 w Watykanie /Ciąg dalszy na str. 2/.  
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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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ŚW. JADWIGA KRÓLOWA – wspomnienie 16.10.2021 r. 

Żyła zaledwie 25 lat. Zdążyła w tym czasie sprawować obowiązki króla, nawiązać stosunki dyplomatyczne, 
fundować kościoły i szpitale, nie zapominając o spontanicznej pomocy potrzebującym, których spotykała w 
codziennym życiu. Pochodziła z przybyłej z Neapolu rodziny Andegawenów, która rządziła w XIV wieku na 
Węgrzech. Urodziła się w roku 1373 lub 1374. Kiedy Jadwiga miała 10 lat, jej ojciec, król Ludwik Węgierski zmarł; 
na węgierski tron trafiła księżniczka Maria, a przyszłą świętą po dwuletnim wakacie w Polsce posłano na Wawel. 
Tam też aktualna stała się kwestia chrystianizacji Litwy, ostatniego 
pogańskiego kraju w Europie. Bardzo leżała ona na sercu króla Jadwigi, jak 
formalnie brzmiał tytuł młodziutkiej władczyni. Było to możliwe dzięki 
małżeństwu z Jagiełłą, Wielkim Księciem Litewskim. Jadwiga usilnie 
nakłaniana przez krakowskich doradców do małżeństwa miała 
poważne wątpliwości. Jak mówi legenda, zwróciła się z nimi do 
Chrystusa modląc się przed wizerunkiem tzw. Czarnego 
Krucyfiksu, który sama przywiozła do Krakowa. Możemy do dziś podziwiać 
go na Wawelu, znany jest pod nazwą Krucyfiks Królowej Jadwigi. Jadwiga 
podejmowała najważniejsze decyzje u stóp krzyża, podczas modlitwy. 
Dbając o permanentną modlitwę w stolicy Polski, ustanowiła kolegium 
psałterzystów – szesnastu mężczyzn, który na przemian śpiewali psalmy w 
katedrze wawelskiej. W swojej bibliotece miała pisma św. Bernarda, 
homilie doktorów Kościoła, a przede wszystkim tzw. Psałterz floriański, 
czyli zestawienie psalmów w języku polskim, łacińskim i niemieckim, 
zamówiony na jej specjalne zamówienie i wykonany w skryptorium 
na Wawelu 
Polska została połączona z Litwą unią w Krewie (14 sierpnia 1385), Jagiełło 
przyjął chrzest i imię Władysław, a trzy dni później na Wawelu odbyła się 
ceremonia jego zaślubin z Jadwigą. Dwa lata później Litwa została 
ochrzczona, a król samodzielnie tłumaczył na litewski teksty 
najważniejszych modlitw. Decyzja młodej dziewczyny faktycznie 
pozwoliła na chrzest Litwy i stworzenie potężnego mocarstwa o powierzchni 
miliona kilometrów kwadratowych.   
O religijnym zaangażowaniu władczyni pisał też Jan Długosz. Była pełna 
wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów i wobec 
wszelkich nędzarzy i potrzebujących (...) Odznaczała się głęboką 
pobożnością i niezmierną miłością Boga. 

Innym cennym dziełem pozostałym po królowej Jadwidze jest tzw. racjonał królowej Jadwigi, element biskupiego 

stroju liturgicznego najprawdopodobniej haftowany własnoręcznie przez Świętą. Znajduje się on do dziś w 

wawelskim skarbcu. Osobista wiara przekładała się nie tylko na lektury, lecz także na fundacje królowej. 

Najważniejszą z nich jest wydział teologiczny na krakowskim uniwersytecie. Wiemy, że w roku 1396 wraz ze 

Stanisławem ze Skarbimierza Jadwiga zabiegała o jego utworzenie, myśląc o lepszym wykształceniu polskich 

duchownych. W testamencie przekazała też uniwersytetowi wszystkie swoje klejnoty. Królowa dbała również o 

dzieła miłosierdzia. Ufundowała szpital w Bieczu, którego budynki istnieją do dzisiaj, finansowała szpitale w 

Sandomierzu i Sączu oraz św. Jadwigi Śląskiej na Stradomiu w Krakowie.  

Po krótkim, lecz bardzo intensywnym życiu zapadła na gorączkę połogową i zmarła krótko po narodzinach swojej 

pierwszej i jedynej córki 17 lipca 1399 r w Krakowie. Jak mówił bliski jej duchowny, Stanisław Skarbimierczyk, 

zaświadczając o opinii świętości Jadwigi: jeśli bolejemy za zmarłą o takich zaletach, to powinniśmy się raczej 

cieszyć, że ona, której sława nigdy nie zejdzie z ust ludzkich, taka właśnie była za życia. Głęboko wierzę, że już 

została wprowadzona do nieba, że jej imię wyryło się w sercach wiernych i zostało zapisane w księdze żywota. 

/Na podstawie tekstu  Bartłomieja Kuczyńskiego wybrał, opracował i opatrzył zdjęciami  K.D/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przypada XXI Dzień Papieski, obchodzony 

pod hasłem Nie lękajcie się. Zgodnie z wcześniejszą 

zapowiedzią tego dnia odbędzie się tradycyjna zbiórka 

do puszek na rzecz Funduszu Stypendialnego dla 

zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. O godz. 13.15 spotkanie dla dzieci i ich rodziców 

ze szkoły podstawowej w Czaplinku i Czachówku w 

ramach przygotowania do I Komunii św. Dzieci 

otrzymują indeksy i Różańce.                                                                                                 

3. Informujemy, że przygotowanie do przyjęcia 

Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży 

rozpoczniemy dziś podczas Mszy św. o godz. 18.00. 

Zachęcamy młodzież i osoby dorosłe do podjęcia tego 

przygotowania.  Wypełnione deklaracje oddajemy w 

kancelarii:                                                                                              

- w poniedziałek 11 października po godz. 18.30 

młodzież ze szkół w Czaplinku i Czachówku                                                                                 

- w środę 13 października po godz. 18.30 młodzież ze 

szkół w Dobieszu i Cendrowicach                                                                                                

- w sobotę 16 października w godz. 10.00 – 13.00 

młodzież szkół ponadpodstawowych                                                                                     

4. Dziękujemy mieszkańcom Grobic za posprzątanie 

kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami. Na przyszłą 

niedzielę prosimy o to raz jeszcze mieszkańców 

Karoliny.                                                                                                                                 

5. W październiku zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa różańcowe odprawiane w Sobikowie 

codziennie o godz. 17.30 a w Czachówku o godz. 

19.00. Tam w piątek poprzedzone ono będzie Mszą św.                                                                                                       

6. W przyszłą niedzielę o godz. 13.15 spotkanie dla 

dzieci i ich rodziców ze szkoły podstawowej w 

Dobieszu i Cendrowicach w ramach przygotowania do 

I Komunii św.                                                                        

7. 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.                                                                                   

8. Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie XVI 

Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu 

Biskupów, którego temat brzmi: „Ku Kościołowi 

synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, 

nastąpi w najbliższą sobotę i niedzielę, tj. 9 i 10 

października w Rzymie. Fazę diecezjalną 

Synodu w Archidiecezji Warszawskiej 

rozpocznie Msza Święta, odprawiona w 

niedzielę, 17 października br. w archikatedrze 

warszawskiej o godz. 11.00 pod 

przewodnictwem Kardynała Kazimierza Nycza 

Arcybiskupa Warszawskiego. Wolą Księdza 

Kardynała jest, aby w tej Mszy Świętej wzięli 

udział przedstawiciele duchownych i świeckich z 

każdej parafii, a także grupy i wspólnoty 

parafialne, osoby życia konsekrowanego, 

rodziny, katecheci i młodzież. Pierwszy etap 

synodu – faza diecezjalna zakończy się w 

kwietniu 2022 r. Potem nastąpi etap 

kontynentalny a wreszcie ogólnokościelny, który 

zakończy się w Rzymie w 2023 r.                                                                                                            

9. Informujemy, że ks. Michał Dłutowski wydał 

nową książeczkę "Przyjdź Królestwo Twoje", 

Książeczka dostępna jest w zakrystii u 

ministrantów i u p. Kazimierza. Cena 1 egz. 10 

zł.  Książeczka zawiera Rozważania Różańcowe 

i Drogi Krzyżowej. Jednym z autorów rozważań 

jest nasz parafianin pan Kazimierz Dusza 

redagujący gazetkę „Wieści Parafialne” 

Rozważania te napisane są przez p. Kazimierza 

w wersji wierszowanej.                                                 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Do odbioru jest 

również październikowy numer miesięcznika 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny. 

Za tydzień o JP II i relacja naszej 

parafianki z beatyfikacji               

12. września w Wilanowie. 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

O Jezu mój, daj mi mądrość, daj mi rozum wielki i 

oświecony Twym światłem, na to tylko jedynie, abym 

Ciebie, o Panie, lepiej poznała, bo im Cię lepiej 

poznam, tym Cię goręcej ukocham, przedmiocie 

jedyny mojej miłości. W Tobie tonie dusza moja, w 

Tobie rozpływa się serce moje; nie umiem kochać 

połowicznie, ale całą mocą swej duszy i całym żarem 

swego serca. Sam, o Panie, rozpaliłeś moją miłość 

ku sobie, w Tobie zatonęło serce moje na wieki. /Dz. 

1030/ 



Intencje Mszalne 10.X 2021 – 17.X 2021 
 

 

 

Niedziela,  10.10.im. Paulina, Daniel, Przemysław  

8.30 (Czachówek)  + Andrzeja Czułby                                          

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

Artura z okazji imienin                                                                     

10.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 10)                           

10.00 + Jana Piotrowicza w 15 rocz. sm., Heleny i 

Zygmunta Piotrowiczów, dziadków Malickich                                      

12.00 + Edmunda Wlazło w 35 rocz. śm., i zm. z rodz. 

Wlazło i Kacprzaków, Zofii i Andrzeja Wlazło      

12.00  + Artura Grzesikiewicza (im.), Elżbiety Królak, 

Stanisława i Marianny Grzesikiewiczów, Józefa Gwara, 

Cecylii Ochocińskiej – Pilackiej, Stefanii Ochocińskiej i 

dziadków Ochocińskich                                                                                                                                                             

CHRZEST: Antonina Kulka                                                                                         

13.15  + Mateusza Fiejki w 5 rocz. śm                                        

13.15 + Ireny Janikowskiej (im.)                                                         

18:00 + Sławomira Zdzisława Stępińskiego w 1 rocz. 

śmierci 

Poniedziałek 11.10 im. Aldona, Emil, Maria, Brunon 

17.00 O bł. Boże dla Emilii i Marcina w 6 rocz. ślubu i 

potrzebne łaski dla ich dzieci 

18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 11)                         

Wtorek, 12.10 .im. Eustachy, Maksymilian, Witold  

 18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 12) 

Środa, 13.10.im. Edward, Teofil, Daniel, Wacław 

17.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 13)                                                                                          

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

- Za Parafian 

+ Jana Dobeckiego w 2 rocz. śm. 

Czwartek, 14.10.im. Alan, Kalikst, Dominik, Bernard 

18.00  + Stanisława Mariana Gugały (greg. 14) 

Piątek, 15.10.im. Jadwiga, Teresa, Brunon, Tekla 

18.00  + Stanisława Mariana Gugały (greg. 15)                          

19.00 (Czachówek)  O bł. Boże dla Teresy Hulanickiej 

z okazji imienin 

Sobota, 16.10. im. Gerard, Grzegorz, Emil, Aurelia 

16.30 + Teresy Lewandowskiej                                                                                         

17.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 16) 

18.00  + z rodz. Staręgów 

Niedziela, 17.10.im.Ignacy, Małgorzata, Lucyna, 

Wiktor 

8.30 (Czachówek)  + Kazimierza Sokołowskiego                        

8.30 (Czachówek) + z rodz. Pietraników                                                            

10.00 + Franciszki, Władysława i Zdzisława 

Smakuszewskich                                                                        

10.00 + Tadeusza Gawędy (im.), Władysława i 

Stanisława Gawędów, Stanisławy i Kazimierza 

Pielaszek, Jerzego Kur, Tadeusza Kupiec                                 

12.00 + Jadwigi i Jerzego Gorzkowskich                                                                                             

12.00 + Tadeusza Nizińskiego w 8 rocz. śm., Heleny i 

Szczepana Nizińskich, Józefy i Stanisława Rudzkich                                                                                          

 

Tweet od Papieża 

„Wszyscy jesteśmy siostrami i 

braćmi! Modlimy się do Boga 

Najwyższego, aby po tym czasie 

próby nie było już „innych”, ale 

wielkie „my”, bogate różnorodnością..”                                  

/Franciszek/ 
  

 

13.15 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 11)                               

13:15 + Bogusławy Kozyra w 7 rocz. śm. 

                                                            Intencje spisano: 08.10.2021 r.    
                

 

Refleksja na Dwudziestą Ósmą 

Niedzielę Zwykłą 
Może dziś rodzi się w naszych 
sercach podobne pytanie, które zadał 

Piotr Jezusowi: Oto idę za Jezusem (a 
przynajmniej staram się) i co z tego będę miał? 
Jezus odpowiada nam dziś tak samo, jak 
Piotrowi: stokroć więcej, pośród prześladowań i 
życie wieczne. Owo stokroć dotyczy przede 
wszystkim owoców duchowych. Przysłowie głosi: 
Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Przestając 
z Bogiem, trwając w bliskości Jezusa, można 
stawać się tylko lepszym. Głębsza, bardziej 
świadoma miłość jest największym duchowym 
owocem porzucenia świata i pójścia za Jezusem. 
Wszystkie inne dary (owo stokroć) są tylko jej 
bladym cieniem .  Czy idę za Jezusem 
bezinteresownie czy raczej oczekuję gratyfikacji 
(jakich)? Co jest mi najtrudniej oddać Bogu? 
Jakiego stokroć doświadczyłem dotychczas od 
Pana Boga?   " /Deon Staisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Trudny warunek dziś Jezus postawił 
pytającym, co trzeba czynić by się zbawić. 

I jak zrozumieć słowa prowadzące do świętości 

w dzisiejszym świecie i jego mentalności? 
Więc by choć trochę przybliżyć się do  

Królestwa Bożego, 
odrzuć ufność w dostatki, bo wolność 

od rzeczy ziemskich wymaga cięcia radykalnego. 

                                                     Kazimierz 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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