
                                 Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr36 (329) rok VIII  

                                 07.11.2021 r.       

                                      

                                        Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła  

                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: 1 Krl 17, 10-16  (Uboga wdowa karmi Eliasza) 

Psalm responsoryjny: Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b) (Chwal, duszo 

moja, Pana, Stwórcę swego) 
Drugie czytanie: Hbr 9, 24-28  (Jedyna ofiara Chrystusa) 

Ewangelia: Mk 12, 38-44  (Wdowi grosz) 

 

PIERWSI ŚWIĘCI MĘCZENNICY POLSCY 
 

W tym tygodniu w sobotę 13 listopada wspominamy pierwszych 
świętych męczenników polskich: Benedykta, Jana, Mateusza, 
Izaaka i Kryspina.  
 

Poświęćmy więcej miejsca temu ostatniemu a mniej znanemu w 
historii Kościoła Polskiego.  

 

Święty Krystyn męczennik (zwany również Kryspinem) jest 
jednym z Pięciu Braci Męczenników Polskich. Urodził się około 
980 roku we wsi Święty Wojciech koło 
Międzyrzecza (Polska). Krystyn 
to imię pochodzące z języka 
łacińskiego, od imienia 
Christinus. Forma Christinus 
utworzona jest od imienia 
Christus wywodzące 
się od wyrazu Pomazaniec 
(Chrystus) i za pomocą 
sufiksu - inus, który wskazuje na 
przynależność, pochodzenie. 
Christinus –  oznacza  'należący do 
Chrystusa, Chrystusowy'. Imię powstało w kręgach 
chrześcijańskich na wzór imion rzymskich. Obok formy męskiej 
było też imię żeńskie Christina (pol. Krystyna). W dokumentach 
polskich poświadczone w XI wieku w formie łacińskiej. a od XII w. 
w formie spolszczonej Krystyn. Nie wiadomo, czy Krystyn do 
klasztoru zgłosił się sam, czy też został przeznaczony do służby 
przez księcia lub przez wieś, w klasztorze eremie wzniesionym z 
drewna przez sprowadzonych przez Bolesława Chrobrego 
benedyktynów z Italii do Polski w r. 1002 z pustelni świętego 
Romualda niedaleko Rawenny. 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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Pustelnia polska powstała w Kazimierzu Biskupim. Kryspin w klasztorze był kucharzem, 
bratem – laikiem. Podczas rabunkowego napadu w nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku 
Kryspin wraz z czteroma innymi zakonnikami został zamordowany. Mnisi zostali jeden po 
drugim śmiertelnie ugodzeni mieczami. Z modlitwą na ustach oddawali ducha Bogu, 
przebaczając chciwym oprawcom. Ostatnią ofiarą stał się Krystyn. Nie wiedział jeszcze o 
śmierci zakonników. Zaczął ich wzywać, a zarazem pragnął ich bronić. Jego zachowanie się 
przed śmiercią, a i sama śmierć wskazują, iż był szczerze oddany braciom pustelnikom. Gdy 
zginął jak inni, biskup Unger pochował go zrazu oddzielnie. Później dołączono go do innych. 
Na wieść o tym tragicznym wydarzeniu, papież Jan XVIII zaliczył ich natychmiast do grona 

świętych męczenników. W 1038 relikwie św. Krystyna, wraz z relikwiami jego współbraci 

zagarnął z Gniezna książę czeski Brzetysław I i złożył w katedrze św. Wita w Pradze, gdzie 
Krystyna obwołano współpatronem katedry. 
 
Co do pozostałych męczenników, wiemy, że Benedykt był Włochem, urodził się ok. roku 970 
w Benewencie, był duchownym, Jego towarzysz, drugi męczennik Jan, urodził się w 940 
roku, był synem patrycjuszowskiej rodziny weneckiej. Będąc w Pereum, w klasztorze św. 
Romualda, Benedykt i Jan spotkali tam św. Brunona z Kwerfurtu, który organizował właśnie 
misje dla Polski. Wysłano więc na północ właśnie Benedykta i Jana. Na początku 1002 roku 
dotarli na dwór polskiego króla. To właśnie Bolesław Chrobry, podczas spotkania w 
Gnieźnie, prosił cesarza Ottona III, o przysłanie nowych misjonarzy do naszej Ojczyzny. Król 
zachęcił Benedykta i jego towarzysza Jana, by zatrzymali się na dłużej w Wojciechowie pod 
Międzyrzeczem, gdzie zbudowano dla nich skromny klasztor mający być głównym 
ośrodkiem dla ich misyjnych wypraw. Misjonarze wiedli tam życie pełne prostoty, trwając na 
modlitwie i studiując Pismo Święte. Materialnie byli wspomagani przez króla. Tam też 
przyłączyła się do nich trójka polskich młodzieńców: Izaak, Mateusz, Barnaba, a także brat-
laik, Krystyn. Gdy przybycie św. Brunona do Polski opóźniało się, do Rzymu został wysłany 
Barnaba, by otrzymać nowe instrukcje odnośnie ewangelizacji polskich ziem. W ten sposób 
Barnaba uniknął męczeńskiej śmierci jego pięciu towarzyszy. 

 

Modlitwa do św. Krystyna i Towarzyszy Męczenników: 
 

Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim krwią świętych 
męczenników: Benedykta, Jana,  

Mateusza, Izaaka i Krystyna,  
wspomóż swoją łaską naszą słabość,  

abyśmy naśladując Męczenników,  
którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie,  

odważnie wyznawali Cię naszym życiem.  
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 
/Oprac. KD - źródło: Deon i  https://imiona.net.pl/krystyn/ 

 

Pani Elżbiecie Talarek – Prezes PZ „Caritas” i całej rodzinie  

szczere i głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Ukochanego Taty, składają: Duszpasterze, Parafialny Zespół „Caritas”, 

Rada Duszpasterska i Redakcja „Wieści Parafialnych” 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o 

godz. 10. 00 Nabożeństwo Eucharystyczne z 

adoracją Najśw. Sakramentu a po Mszy św. o 

12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa na 

listopad: O zbawienie dla zmarłych w ubiegłym 

roku parafian. Taca inwestycyjna przeznaczona 

jest kosztów renowacji ołtarza Świetej Rodziny 

w kościele.                                                                                                                                                                                                   

2. Serdeczne podziękowania składamy Ewie i 

Wojciechowi Zielińskim, którzy podarowali 

kwiaty do kaplicy w Czachówku oraz pp. 

Ignacemu i Zofii Krawczykom, Ewie i 

Dariuszowi Szóstkiewiczom i Annie i 

Krzysztofowi Wójcikom z Cendrowic za 

ofiarowanie kwiatów do kościoła. Dziękuję 

również p. Ryszardowi Rosłonowi o zadbanie o 

porządek na cmentarzu. Bóg zapłać.                                                                         

3. W środę 10 listopada o godz. 18.45 

zapraszamy członków Rady Parafialnej na 

zebranie. Omówimy możliwości powołania 

zespołu synodalnego w naszej parafii w ramach 

fazy diecezjalnej XVI Zwyczajnego 

Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 

którego temat brzmi: „Ku Kościołowi 

synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.                                                                

4. W czwartek 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.                                                                             

5. W tym tygodniu zapraszamy młodzież 

przygotowującą się do Sakramentu 

Bierzmowania z roku drugiego na spotkania 

formacyjne: w piątek 12 listopada godz. 17.00 

grupa I, o godz. 19.00 grupa II. Młodzież sama 

wybiera sobie pasującą grupę do której chce 

uczęszczać.                                                                                      

6. Trwa Pielgrzymkowa Sztafeta Młodych do 

Archikatedry Warszawskiej. W sobotę, 13 

listopada br. o godz. 10.00 młodzież naszego 

dekanatu uczestniczyć będzie we Mszy św. 

dziękczynnej za beatyfikację ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Zapraszam chętnych do udziału 

w niej. Zapisy na wspólny wyjazd przyjmuje ks. 

Piotr.                                                                                                   

7. W przyszłą niedziele 14 listopada 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.                                                                                                                      

8. W niedzielę, 14 listopada obchodzić będziemy 

XIII Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym. Będzie on poświęcony sytuacji 

chrześcijan w Libanie. Po Mszach św. 

prowadzona będzie zbiórka ofiar do puszek na 

ten cel.                                                                                                                            

9. W niedzielę, 14 listopada, w Kościele 

Powszechnym obchodzimy ponadto Światowy 

Dzień Ubogich. W tym roku obchodzimy go pod 

hasłem Ubogich zawsze macie u siebie (Mk 14, 

7). Prosimy wiernych o uwzględnienie w 

modlitwie tych intencji.                                              

10. 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 m.in. Rozważania 

Różańcowe i Drogi Krzyżowej p. Kazimierza.                                                   

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Do odbioru jest również listopadowy 

numer miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 

PAPIEŻ DO POLAKÓW 

Polecam waszej modlitwie każde 

poczęte dziecko, którego życie jest 

święte i nienaruszalne (Audiencja 

ogólna, Watykan 27.10.21) 

 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 

 
Innym razem powiedział mi spowiednik: 

Postępuj wobec Boga jak wdowa 

ewangeliczna, która chociaż drobny 

pieniądz włożyła do skarbony - zaważył 

więcej u Boga niż innych wielkie ofiary.          

/Dz. 55/ 



Intencje Mszalne 07.XI 2021 – 14.XI 2021 
 

 

 

Niedziela,  07.11.im. Karina, Antoni, Florenty, 

8.30 (Czachówek)  + Stanisławy Jeleń w 1 rocz. śm.                       

8.30 (Czachówek) + Zofii Pieniążek                                                                           

10.00 + Edwarda Jankowskiego w 10 rocz. śm., Haliny i 

Jerzego Jankowskich, Anny Konarzewskiej, Sławomira 

Krzyczkowskiego                                                                          

10.00 + Aleksandra i Marii Mironiuk, Zofii Zalewskiej, 

Czesława Mironiuka                                                                             

12.00 + Edwarda Tywonka w 28 rocz. śm., rodziców 

Pęczków i Tywonków, Marii i Mariana Kalikowskich 

12.00 + Leokadii (w 6 rocz. śm.) i Tadeusza Rosłonów, 

Mieczysławy Filutowskiej                                                                   

13.15  + Eugeniusza Molaka w 9 rocz. śm. 

13.15  + Wiesława Michalskiego w 7 rocz. śm., 

Aleksandry Jędral w 7 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Michalskich, Jedralów i Krawczyków                                                     

Poniedziałek 08.11 im. Martyna, Marcin, Adrian 

17.30 + Jadwigi Wrotek w 30 dni po śm. 

18.00 + Krystyny Fudeckiej w 30 dni po śm.                                    

Wtorek, 09.11.im. Klaudia, Bogdan, Teodor, Bogudar 

17.30 + Andrzeja Lewandowskiego w 30 dni po śm.                                                                                                

18.00 + Krzysztofa, Bronisławy i Janusza Bednarek, 

Jana Potyralskiego, Antoniego i Zdzisława Nagańskich, 

Genowefy i Władysława Augustyniak..  

Środa, 10.11. im. Lena, Leon, Natalia, Ludomir 

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

- Za Parafian 

Czwartek,  11.11.im. Marcin, Bartłomiej, Maciej, Prot 

8.30 (Czachówek)  Int. wolna 

10.00 + Zbigniewa Kowalczyka w 22 rocz. śm., 

Stanisławy i Władysława Urbanowiczów w 14 rocz. śm. i 

zm. z rodz. Urbanowiczów, Sierakowskich i Kowalczyków                                                                                           

12.00  + Stanisławy, Zofii, Krzysztofa i Władysława 

Rozum i zm. z rodz. Rozum i Orlików 

Piątek, 12.11.im. Renata, Witold, Jonasz, Konrad 

18 .00 + Ryszarda Wrochnę w 1 rocz. śm. 

Sobota, 13.11. im. Benedykt, Stanisława,Arkadiusz 

17.00    + Janiny Pruszewskiej w 30 dni po śm.                                                                                         

17.30 + Kazimiery Teresy Górka w 30 dni po śm.                            

18.00 + Jadwigi Pachockiej – int. od rodz. Kotowskich 

Niedziela,  14.11.im. Agata, Serafin, Wawrzyniec,  

8.30 (Czachówek)  + Łukasza Gatnera                                        

8.30 (Czachówek)  Dziękczynna w 88 rocz. urodzin, z 

prośbą o dalszą opiekę i potrzebne łaski                                                                       

10.00 + Witolda Winiarka (im.)                                                        

10.00 + Pawła Czupryńskiego – int. od rodz. Bąk                         

12.00 + Tadeusza Łuczaka w 2 rocz. śm. 

12.00   + Rafała Świątkiewicza w 4 rocz. śm., Kazimierza 

i Stanisławy Świątkiewiczów 

CHRZEST: Zuzanna Malinowska                                                                                              

13.15 + Andrzeja Woźniaka – int. od Katarzyny i 

Ryszarda                                                                                     

 

Tweet od Papieża 

„Modlitwa jest jak tlen życia. Modlitwa 

jest rozciąganiem na nas obecności 

Ducha Świętego, który zawsze 

prowadzi nas naprzód. ”  /Franciszek// 
  

 

13:15 + Aleksandra, Stefanii, Witolda i Jerzego Stankiewiczów, 

Marcjanny, Michała, Stefanii, Zofii i Zygmunta Górków 

                                                          Intencje spisano: 05.11.2021 r.    

                

 

Refleksja na Trzydziestą Drugą 

Niedzielę Zwykłą 

Kolejny raz Biblia przypomina nam, że 

Pan Bóg nic chce, abyśmy chorowali, i że 
cierpienie i Wszystko co mamy, nie należy do nas, 
tylko do Tego, który nas stworzył. Jeśli dajemy coś 
komuś, to nie dajemy tego, co jest nasze, ale to, co 
jest Boga. Stąd nie możemy mówić, że tylko my 
dajemy, bo daje tak naprawdę daje Bóg, używając 
tylko naszych rąk... Wszystko co dajemy drugiej 
osobie powinno wychodzić z dobrego serca. Tylko 
wtedy jest w nas satysfakcja z tego, że większa radość 
jest z dawania niż z brania. W czasie odejścia z tego 
świata i tak wszystko co materialne zostawimy tu na 
ziemi. Tymczasem wiele czasu poświęcamy na 
rzeczy, które są mało istotne: gromadzeniu, 
przeliczaniu, czy inwestowaniu. Bogu zaś zależy, 
abyśmy byli dobrzy sercem dla siebie i innych ludzi... 
/Deon Mariusz Han SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Stoją ministranaci, w ręku trzymają skarbony 
i czekają na ofiary by grosz został wrzucony, 

dużo ludzi ofiarnie złote polskie wrzucają, 
wielu jednak omija, nie dają, może 

zapominają? 
Więc przypomnieć wszystkim dziś trzeba 

wszystko co masz to nie twoje, to Bóg dał ci 
z nieba. 

                                                     Kazimierz 
 

W następnych WP O Sądzie Ostatecznym  

Do użytku wewnętrznego 
 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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