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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 
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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.00 – 19.00 
sobota 

14.00 – 16.00 
W czwartek kancelaria 

nieczynna 
 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w Czachówku: 
8.30 

 * w kościele: 10.00, 12.00. 
13.00  

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 17.30 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota miesiąca 
o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca po 
Mszy św. o godz. 10.00 

 

Spowiedź św. 
- podczas każdej Mszy św. 

- w 1. piątek miesiąca 
od godz. 17.00  

 

Odwiedziny chorych 
1. piątek m-ca od godz. 9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 12.00 
 

 

                      Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie:  Iz 55,6–9 (Myśli moje nie są myślami …) 

Psalm responsoryjny: Ps 145,2–3.8–9.17–18 

Drugie czytanie: Flp 1,20c–24.27 (Moim życiem jest Chrystus) 

Ewangelia: Mt 20,1–16(Przypowieść o robotnikach w winnicy) 

 

Idźcie i wy do mojej winnicy. 

 
Przypowieść o zaproszonych do pracy w winnicy 

ukazuje hojność Boga. Właściciel winnicy (Bóg)  
w każdej chwili dnia wychodzi na rynek,  

aby zatrudnić oczekujących na pracę bezrobotnych. 
Nie patrzy na zegarek. Nie przygląda  

się "referencjom" i rekomendacjom. Można  

by nawet powiedzieć, że lubi zatrudniać tych, 
 którzy nie mają dobrych referencji: celnicy, jawnogrzesznice, złodzieje, mogą się 

okazać "idealnymi" robotnikami w Jego winnicy Bóg jest Ojcem i przyjmuje do 

swojej rodziny wszystkich bez wyjątku. Kimkolwiek bylibyśmy, uzdolnieni lub 
nie, wykwalifikowani lub nie, odważni czy lękliwi, będący u początku naszego 

życia, w jego południu czy u schyłku. Jesteśmy oczekiwani. Na każdym etapie 

życia możemy powierzyć się dobroci, hojności i miłosierdziu Boga.  
Nawet gdy będzie już "godzina jedenasta", a więc jesień naszego życia.  

W życiu zawodowym bardzo ważny jest awans, sukces. Taki awans mierzy  
się również korzyściami materialnymi. A związany jest m. inn. 
 z wysługą lat. Pan Bóg nie stosuje logiki awansu, zasług, ani prymatu 
starszeństwa. Robotnicy, którzy pracują od świtu otrzymują podobną zapłatę, 
 jak zatrudnieni o godzinie szóstej, dziewiątej czy jedenastej. Wobec Boga  
nie chodzi o "lata wysługi", ale o intensywność, bezinteresowność, otwartość  
na Jego słowa, Jego wołanie. Robotnicy dziewiątej i jedenastej godziny otrzymali 
podobną nagrodę, bo odpowiedzieli równie hojnie na powołanie, niezależnie,  
od tego, kiedy je usłyszeli. Na pierwszy rzut oka, zapłata Boga wydaje  
się niesprawiedliwa, jednakowa dla wszystkich. Jest nią miłość Ojca. Miłość,  
w której nie ma większej części dla jednych, a mniejszej dla drugich. Nie ma 
ograniczeń dotyczących wieku, zdolności czy czasu trwania wysiłku. Jest to miłość 
absolutnie bezinteresowna i nieskończona. Jednak by ją zrozumieć trzeba mieć 
"dobre, czyste oko" Jak rozumiem Bożą sprawiedliwość? Jaka jest moja relacja  
z Bogiem? Na czym ją opieram? Czy nie patrzę złym okiem na Boga i bliźnich? 
.                                                              

                                                                                           / Stanisław Biel SJ / 
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Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego. 

II Odpust  naszej parafii. 
 

To wyjątkowe, łączące wszystkich chrześcijan, 
Święto zgromadziło licznych wiernych na 
sprawowanej w południe sumie odpustowej. 
Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Antoni 
Skwierczyński MIC ( Marianorum ab Immaculata 
Conceptionis ) - Sekretarz Prowincji Zgromadzenia 
Księży Marianów w asyście ks. Prałata Włodzimierza 
Czerwińskiego i ks. Profesora Cezarego 
Smuniewskiego. Jako gospodarz sobikowskiej parafii 
ks. Prałat powitał wszystkich przybyłych; szczególne 
ks. Antoniego , prosząc Go o wygłoszenie Słowa 
Bożego i poświęcenie 2 nowych witraży.  W 
okolicznościowej homilii ks. Antoni Skwierczyński 
wspomniał genezę powstania Święta Podwyższenia 
Krzyża Świętego, mówiąc jak to matka cesarza 
rzymskiego Konstantyna I Wielkiego, Helena (uznana 
później świętą), w 326 roku odnalazła Krzyż, na 
którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. Relikwie 
Krzyża złożono w  bazylice Grobu Świętego w 
Jerozolimie i odtąd były uroczyście czczone przez 
wiernych przybywających z całego świata 
chrześcijańskiego. W 614 roku Persowie, po zdobyciu 
Ziemi Świętej, zburzyli bazylikę a relikwie Krzyża 
zabrali z Jerozolimy. W 628 roku cesarz bizantyjski 
Herakliusz pokonał Persów i odzyskał święte 
relikwie. Cesarz sam wniósł je uroczyście do 
Jerozolimy wchodząc do miasta przez Bramę Złotą. 
Jak mówi legenda, cesarz niosąc Krzyż ubrany w 
drogocenne szaty nie mógł udźwignąć Krzyża aby 
wejść z nim do miasta. Dopiero kiedy za poradą 
biskupa Jerozolimy Zachariasza zdjął bogaty strój, 
idąc boso wniósł Krzyż aż do odbudowywanej po 
zniszczeniu Bazyliki. Św. Jan XXIII (papież w latach 
1958-1963) oficjalnie ustanowił święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Mówiąc o 
wyjątkowym znaczeniu Krzyża w naszym życiu Ks. 
Antoni podkreślił,  że drzewo hańby (Krzyż) stało się 
drzewem najcenniejszym. Krzyż jest i winien być 
wszechobecny w naszym życiu, każdy ma i winien 

nieść swój Krzyż, bez Krzyża nie ma zbawienia! 
Prawdziwy chrześcijanin nie może odejść od 
Krzyża, aby nie stracić życia; życia wiecznego - 
bez Krzyża nieosiągalnego!  Przechodząc do 
postaci z dwóch nowych witraży, ks. Antoni 
Skwierczyński wspomniał o życiu i zasługach bł. 
Stanisława Papczyńskiego (ur. 16 maja 1631 r. w 
Podegrodziu - zm. 17 września 1701 r. w Górze 
Kalwarii, gdzie spoczywa do dziś) - postaci bardzo 
ważnej w historii i misji Księży Marianów. Postaci 
ważnej również dla nas, bo żył, pracował dla Chwały 

Bożej w pobliskiej Górze Kalwarii. Postacią z tego 
powodu nam również bliską jest bł. ks. Zygmunt 
Sajna (ur. 20 stycznia 1897 r. w Żurawlówce -  
rozstrzelany przez Niemców 17 września 1940 r. w 
Palmirach) - proboszcz parafii w Górze Kalwarii w 

latach 1938-1940. 
Ksiądz-męczennik, 
który nie uląkł się 
okupanta, nie 
poddał jego presji, 
do końca wierny 
swym kapłańskim i 

patriotycznym 
powinnościom. 

Obie postaci, choć z różnych powodów, godne 
naśladowania, winny trwać w naszej pamięci i być 
wzorem dla wielu. Dobrze, że mamy ich w 
"panteonie naszych sobikowskich witraży" .[ A 
witraży zainstalowanych mamy już 7 - jakże zmieniły 
oblicze naszej Świątyni]. 
Po Komunii Świętej ks. Antoni, w towarzystwie 
celebransów, fundatorów witraży i ich 
przedstawicieli dokonał uroczystego poświęcenia 
obu witraży (zdjęcia w parafialnej internetowej 
Galerii). Życzył nam wszystkim, aby poświęcone 
witraże długo zdobiły nasz Kościół, a postacie z nich 
obficie ubogacały nasze życie duchowe. W słowach 
podziękowania za duszpasterską posługę i 
poświecenie witraży ks. Proboszcz zauważył, że na 
fundatora czeka już tylko jeden witraż. Jest to 
ostatnia szansa dla kogoś kto chciałby wyjątkowo 
wpisać się na długie lata w historię parafii. Pozostałe 
do zainstalowania witraże fundatorów już mają. 
Tegoroczna suma odpustowa, wyjątkowo bogata w 
wydarzenia oraz w niecodzienne treści duchowe 
zapadnie na długo w naszej pamięci. W śpiewy 
liturgiczne bardzo dobrze włączył się nasz zespół 
parafialny w odmienionej formie, m. in. 
odśpiewaniem Psalmu, podkreślając wyjątkowość 
naszej uroczystości odpustowej. Również ministranci 
wzorowo wypełnili swą liturgiczną służbę. Oby jak 
najwięcej tak pozytywnych zdarzeń w naszej 
parafialnej rodzinie.                                                                        
                                        /Zbigniew Adamczyk/ 
 

Dziękujemy serdecznie fundatorom: Księżom 
Marianom z Góry Kalwarii,  Halinie i 

Bohdanowi  Kępińskim z Grobic Nowych, 
Elżbiecie i Zenonowi Nadstawnym z Krzaków 
Czaplinkowskich oraz Urszuli i Zbigniewowi 

Bugno z Góry Kalwarii, za ufundowanie 
nowych witraży do naszej świątyni.                                                          

      Ks.    Proboszcz 
 



Ogłoszenia duszpasterskie   - 21.09.2014

1. Od dziś wprowadzamy stałą Mszę 

św. niedzielną o godz. 13.00. 

Zapraszamy na nią szczególnie dzieci 

klas drugich i trzecich Szkół 

Podstawowych. Jest ona elementem 

dwuletniego cyklu przygotowania 

dzieci do I Komunii św. i Rocznicy I 

Komunii. W tym roku, jako 

przejściowym z rocznego na dwuletni 

cykl przygotowania do I Komunii nie 

będzie w naszej parafii tej uroczystości. 

2. Dziś ofiary zbierane do puszek po 

Mszach św. przeznaczone są na KUL.  

3. Dziękujemy mieszkańcom Grobic 

Nowych i Zalesia za posprzątanie 

kościoła i ubranie kwiatami ołtarzy na 

dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą 

niedzielę prosimy o to mieszkańców 

Karoliny i Krzymowa. 

4. W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy 

nasz drugi Odpust parafialny – święto 

Podwyższenia Krzyża. Sekretarz 

Prowincji Polskiej Księży Marianów, 

ks. Antoni Skwierczyński MIC 

poświęcił witraże bł. O. S. 

Papczyńskiego i bł. Ks. Z. Sajny. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim 

grupom parafialnym i strażaków za 

udział w tej uroczystości. 

5. W dniach 27-28 września 2014 

odbędzie się XXX Pielgrzymka 

Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. 

Hasłem pielgrzymki są słowa z Listu do 

Rodzin: "Rodzina pierwszą i 

najważniejszą drogą Kościoła". W 

naszej parafii obrzęd odnowienia 

przyrzeczeń małżeńskich odbędzie się 

podczas wszystkich Mszy św. 

niedzielnych. Zapraszamy szczególnie 

małżonków do udziału w nim. 

6. W najbliższym czasie planujemy 

wydanie kalendarza i monografii pt. 

„Bliscy – znani i nieznani” 

poświęconych ludziom i miejscom 

zasłużonym dla naszej społeczności 

lokalnej. Zapraszamy do ich 

współredagowania. Prosimy 

szczególnie Dyrektorów Szkół i 

Sołtysów o wskazanie i pomoc w 

opisaniu tych osób i miejsc. Teksty 

można składać bezpośrednio u ks. prof. 

Cezarego Smuniewskiego lub w 

kancelarii. 

7. Na tablicy ogłoszeń w kruchcie 

kościoła wywieszone zostały kolejne 

dwa projekty witraży do nawy głównej. 

Prosimy o uwagi co do ich kompozycji. 

Pozostał tylko jeszcze jeden witraż do 

ufundowania. Zachęcamy osoby 

indywidualne lub rodziny do jego 

ufundowania. 

8. Chłopców, którzy chcieliby 

posługiwać przy ołtarzu jako 

ministranci prosimy o kontakt z ks. 

Mariuszem. 

9. Planujemy utworzenie dziecięcej 

scholi parafialnej, która zajęłaby się  

oprawą muzyczną podczas 

niedzielnych Mszy św. o godz. 13.00.   

Dzieci, które chciałby śpiewać w scholi 

prosimy o kontakt z ks. Mariuszem lub 

p. Organistą. 

10. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”.  Dziś 

w „Niedzieli” sporo o cudzie za 

wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 

 
 



Intencje Mszalne 21 IX – 28 IX 
 

Niedziela 21.09. 
8.30  (Czachówek)   

10.00 O Boże błog. dla Iwony i Aleksandra 

w rocz. ślubu 

12.00 + Cecylię i Józefa Chmielewskich 

13.00  + Heleny i Jana Budytów, Ireny, 

Wiesława Czubaszek 
 

Poniedziałek, 22.09. 
18.00 + Wandę Zwolińską w 30 dni po 

śmierci 
 

Wtorek,  23.09.  
18.00 + Jerzego Gawęckiego  
 

Środa, 24.09.  
17.30 + Roberta w 22 rocz. śm, Jana i Irenę 

Sudów, Mariannę i Stanisława Nowaków, 

Dziadków Nowaków, Wiśniewskich i Sudów 

18.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA 

ŚW. ZBIOROWA 

Za parafian 
 

Czwartek, 25.09.    
7.30 Intencja wolna 
 

Piątek, 26.09. 
18.00 + Wacława Lenarda (im.) oraz zm. z 

c.r. Lenardów 
 

Sobota 27.09. 
16.00 + Wacława i Julianny Szatanowskich, 

Wacława i Michaliny Miazga 

16.30 + Michała, Heleny i Piotra 

Piekarniaków, Wiktorii i Jana Molaków, 

Elżbiety i Genowefy Odolińskich 

17.00 + Michała Kozickiego 
17.30 + Wacława Augustyniaka (im.), 

Mariannę, Edwarda Wiśniewskich, 

Władysława Augustyniaka 

 

 

18.00 + Czesława Jarosińskiego  
 

Niedziela 28.09. 
8.30  (Czachówek)   

10.00 + Mariannę i Stefana Królaków 

10.00 + Jerzego Frydel 

12.00  + Łukasza w 6 rocz. śm., Bronisławy i 

Józefa Tywonków 

CHRZEST: 

Wojciech Grzegrzułka 

Stanisław Myszkowski 

Marcel Sławomir Winiarek 

13.00 Intencja wolna                

                           

                            intencje spisano 17.09.14 
 
 

 

 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
  

Dla nas, stworzonych na Jego 

podobieństwo 

Nieraz wyroki Boskie to czyste 

szaleństwo 

Ale inna, nie ludzka, jest 

Sprawiedliwość Boska 

I  miary też są inne:  to miłość i 

troska 

„Tak ostatni będą pierwszymi, a 

pierwsi ostatnimi».” 

Więc nie starajmy się być nigdy, 

przed nimi! 
 

                                                             Kazimierz 
 

 

 
 

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria 

91 1240 6377 1111 0000 4754 8523 

  Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

