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XXIX Niedziela Zwykła
Październik – nabożeństwa różańcowe
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 45, 1.4–6 (Król Cyrus narzędziem Boga)
Psalm responsoryjny: Ps 96,1 i 3.4–5.7–8.9–10ac
Drugie czytanie: 1 Tes 1,1–5b (Paweł dziękuje Bogu za wiarę,
nadzieję i miłość Tesaloniczan)
Ewangelia: Mt 22,15–21 (Oddajcie cezarowi…)
XXX Rocznica Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
„Zło dobrem zwyciężaj”

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. info.pl
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,
13.15
Dni powszednie
18.00(17.00 –1X-1IV)
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:

Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni
sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć
się życiem, gdy inni je lekceważą. /bł. Ks. Jerzy Popiełuszko /

Nasz ks. Proboszcz Dziekanem Dekanatu Czerskiego
Dnia 16.10.2014 r. J.E. ks. Kard. Kazimierz Nycz
wręczył ks. Prałatowi Włodzimierzowi Czerwińskiemu
dekret nominacyjny na urząd Dziekana Czerskiego.
Ks. Dziekanowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu
łask Bożych i pomocy Ducha Świętego w posłudze dla
całego naszego dekanatu.

Duszpasterze i Parafianie.

*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

Wychowanie – Kazanie wygłoszone
przez ks. Jerzego Popiełuszkę
26 lutego 1984 r.
Jesteśmy dziećmi narodu, który
od tysiąca z górą lat oddaje chwałę
Bogu w Trójcy Jedynemu.
Nasz naród słynął ze znanej
w świecie tolerancji religijnej.
U nas znajdowali miejsce ci, którzy
z
powodu
prześladowań
religijnych musieli opuszczać
rodzinny kraj.. W narodzie polskim
wychowanie
chrześcijańskie
związało się z dziejami Ojczyzny i wywierało swój wpływ
na wszystkie dziedziny życia. I dlatego w dzisiejszym
wychowaniu nie można oderwać się od tego, co stanowiło
polskość na przestrzeni tysiąca lat. Nie wolno tego
przekreślać ani przekształcać. Chrześcijański system
wychowania, oparty na Chrystusie i Jego Ewangelii, zdawał
wiele razy egzamin w dziejach naszego narodu i to
w najtrudniejszych momentach tych dziejów. Dlatego
katolickie społeczeństwo Polski jest świadome strat i szkód
moralnych, jakie poniosło i ponosi w wyniku narzucania
ludziom wierzącym programu wychowania ateistycznego,
programu wrogiego religii. Czasy po II wojnie światowej
to jedno wielkie pasmo walki o monopol wychowania
ateistycznego, wychowania bez Boga, wyrwania Boga z serc
dzieci i młodzieży. Szkoła jest narodowa i należy do narodu,
do rodziny i do społeczeństwa, a nie do takiej czy innej partii,
sekty czy ugrupowania zajmującego się niechlubnym,
a nawet wrogim i szkodliwym dla narodu i państwa dziełem
wyrywania wiary z serc dzieci i młodzieży – wołał zmarły
prymas, kardynał Stefan Wyszyński. Obowiązek dbania
o taką właśnie szkołę, o właściwe wychowanie, spoczywa na
państwie, nauczycielach i rodzicach. Gdy jednak państwo
obowiązek ten zaniedbuje, większa odpowiedzialność
spoczywa na rodzicach i wychowawcach. Gorzej się dzieje,
gdy państwo pod płaszczykiem nowych projektów
wychowania, pod płaszczykiem odciążania rodziców
od dzieci, walczy o monopol nauczania i wychowania
ateistycznego, wbrew woli rodziców. Jedną z przyczyn
współczesnej niedoli, także i materialnej, oraz rozkładu
moralnego jest to, że uporczywie odmawiano Chrystusowi
miejsca, zwłaszcza w szkole i pracy, wychowaniu dzieci
i młodzieży. Niebezpieczeństwo utraty przez młodzież więzi
z przeszłością narodu i kulturą rodzimą, jakże często
ośmieszaną i zniekształconą, przerwała „Solidarność", która
odkłamała
wiele
celowo
przemilczanych
faktów
historycznych. Nie jesteśmy narodem tylko na dziś. Jesteśmy
narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość moce
nagromadzone przez całe tysiąclecie. Jeżeli wierzymy
w czterech ścianach naszego domu, niech nie zabraknie nam
odwagi do przyznawania się do Chrystusa publicznie,
jak mieliśmy odwagę czynić to w czasie „Solidarności",
nawet gdy trzeba zapłacić jakąś cenę i ponieść ofiarę. Wiary
i ideałów nie wolno sprzedawać za przysłowiową „miskę
soczewicy", za stanowisko, większa pensję, możność
studiów czy awans społeczny. Bo kto łatwo sprzedaje wiarę
i ideały, ten jest o krok od sprzedawania człowieka. A wy,
drodzy młodzi przyjaciele, musicie mieć w sobie coś z orłów.
Serce orle i wzrok orli – jak mówił zmarły prymas. Musicie
ducha hartować i wznosić wysoko, aby móc jak orły
przelatywać ponad wszelkim innym ptactwem, w przyszłości
naszej Ojczyzny. Tylko będąc jak orły potraficie przebić się
przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając

się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie. Orły to wolne ptaki,
bo szybują wysoko, a nie pełzają po ziemi. Jednak czy
będziecie mogli być jak orły, zależy przede wszystkim od
tego, komu pozwolicie rzeźbić w waszej duszy i w waszym
umyśle, pamiętając, że obywateli prawych nie produkuje się
w fabrykach, ale pod sercem matek i pod okiem prawdziwych
wychowawców, którzy wzór dobrego nauczyciela biorą
z Jezusa Chrystusa. Amen.

Czy wolno płacić
podatek Cezarowi?
Refleksja na XXIX
Niedzielę zwykłą
W swojej publicznej działalności Jezus
niejednokrotnie stawiał czoła rozmaitym
prowokatorom. Prowokacja z dzisiejszej
Ewangelii jest najbardziej niebezpieczna, gdyż
dotyczy relacji religia - polityka: Czy wolno płacić
podatek Cezarowi czy nie? Odpowiedź Jezusa
znajduje się poza tak i nie. Jezus nie potwierdza
ani nie zaprzecza: Oddajcie Cezarowi to, co należy
do Cezara, a Bogu, to, co należy do Boga. Tym
stwierdzeniem podkreśla, że wartość człowieka
nie określa się miejscem w społeczności politycznej.
Podstawowym powołaniem i przeznaczeniem
człowieka jest uczestnictwo w życiu Boga.
Obywatele
czerpią
ze
strony
państwa (Cezara) określone profity, np. prawa,
infrastrukturę, ubezpieczenia, zasiłki, opiekę
zdrowotną i z tej racji są zobowiązani płacić
podatki i w sposób odpowiedzialny angażować się
w walkę o prawdę i sprawiedliwość społeczną. Z
drugiej jednak strony należą do Boga, mają odbity
w sercu Jego obraz, podobieństwo, dlatego
powinni oddawać Bogu cześć, uwielbienie.
Wolność jest umiejętnością oddawania każdemu
tego, co się mu należy. Jezus rozdziela religię od
polityki. Ale nie na zasadzie przeciwieństw:
czarne-białe, wróg-przyjaciel, Cezar-Bóg. Religia i
polityka, choć są odrębne, wiążą się ze sobą.
Domena Boga obejmuje wszystkie inne. Nie ma
podziału na sfery sakralne, duchowe i świeckie, w
których nie ma Boga. Bóg ma uniwersalne prawo
wglądu. Czy nie ulegam prowokatorom i
manipulatorom? W jakich sytuacjach pozwalam
się zapędzić w ślepą uliczkę? Czy nie dzielę
rzeczywistości na sferę świecką i sakralną? Jak
wypełniam obowiązki oddaję Bogu to, co należy
do Boga, a Cezarowi to, co należy do Cezara?
/ Stanisław Biel SJ/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Kościół Powszechny obchodzi
Światowy Dzień Misyjny, nazwany w Polsce
Niedzielą Misyjną. To dzień modlitwy i
wsparcia materialnego misji w świecie. Ofiary
zbierane na tacę podczas Mszy św.
przeznaczone są na ten cel. Następny tydzień to
Tydzień Misyjny. W tym roku stoi on pod
hasłem „Z Ewangelią do narodów”.
2. 19 października przypada 30. rocznica
męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Główne uroczystości związane z tą rocznicą
rozpoczną się o godz. 17.00 w Sanktuarium
Męczennika na warszawskim Żoliborzu.
3. W Watykanie odbędzie się beatyfikacja Sługi
Bożego papieża Pawła VI. Uroczystości
rozpoczną się o godz. 10.30 na Placu Św. Piotra.
4. Dziękujemy mieszkańcom Sierzchowa oraz
Różom Różańcowym za posprzątanie kościoła i
ubranie kwiatami ołtarzy na dzisiejszą niedzielę.
Na przyszłą niedzielę prosimy o to
mieszkańców Gabryelina i Ławek.
5. W tym tygodniu, jak widzimy został
zamontowany witraż bł. Marianny Biernackiej
ufundowany wspólnie przez Kółka Różańcowe
naszej parafii i nowożeńców 2014 r. Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom za jego ufundowanie.
6. W niedzielę 19. października od godz. 12.30
zapraszamy na finały IV Turnieju Papieskiego
szóstek piłkarskich organizowanego przez
Stowarzyszenie „Nasza Parafia”.
7. W środę 22 października przypada doroczne
wspomnienie św. Jana Pawła II. Podczas
modlitwy różańcowej i Mszy św. o godz. 17.00
podziękujemy Bogu za dar jego kanonizacji oraz
modlić się będziemy za jego przyczyną w
intencji Kościoła i Ojczyzny. Po Mszy Św.
wyjdziemy przed pomnik naszego Papieża i
zaśpiewamy Jego ulubioną pieśń „Barkę”.

8. W piątek 26 października o godz. 19.00
zapraszamy
członków
Rady
Duszpasterskiej na spotkanie na plebanii.
9. W sobotę 24.10. 2014 r. o godz. 18:00
odbędzie się spotkanie formacyjne
Parafialnego Zespołu Caritas. Spotkania
formacyjne będą odbywały się zawsze w
sobotę poprzedzającą IV Niedzielę
miesiąca, w którą PZC zbiera dobrowolne

ofiary na rzecz potrzebujących z naszej
parafii.
10. Od października do 1 kwietnia 2015
Nabożeństwa i Msze św. odprawiamy w
porządku zimowym tj. o godz. 16.30 i
17.00. W październiku zapraszamy na
tradycyjne
nabożeństwa
różańcowe
odprawiane w Sobikowie codziennie o
godz. 16.30 a w Czachówku o godz. 18.00.
11. Na stoliczku za ławkami wyłożone są
kartki na wypominki. Od dziś można
składać je w zakrystii i kancelarii. W dniach
1 i 2 listopada Wypominki przyjmowane
będą również na cmentarzu. Jak zwykle
prosimy o segregowanie śmieci i
zachowanie należytego porządku na
cmentarzu. 1 i 2 listopada na cmentarzu
parafialnym Ministranci z naszej parafii
rozprowadzać będą znicze. Dochód ze
sprzedaży zniczy przeznaczony zostanie na
dofinansowanie
tegorocznego
obozu
zimowego dla Ministrantów, który
odbędzie się w styczniu.
12. Ze względu na trwające prace przy
nowym ogrodzeniu cmentarza prosimy o
szczególną uwagę przy nawiedzaniu
grobów bliskich. Prosimy również o
regulowanie tzw. „pokładnego”, należnego
co 20 lat a przeznaczonego na utrzymanie
cmentarza. W związku z trwającymi
pracami przy ogrodzeniu koszty te
wyraźnie wzrosły a przeciągające się
procedury uniemożliwiają korzystanie z
innych źródeł finansowania.
13. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”.
W
„Gościu” oprócz artykułów o bł. Papieżu
Pawle VI znajdziemy dodatek z „Nowenną
Pompejańską”.
W
„Niedzieli”
przeczytamy m.in. artykuł o Papieżu, który
sprzedał tiarę.
14. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 19 X – 26 X
Niedziela 19.10.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Zdzisława Smakuszewskiego
w 9 rocz. śm., Stanisława, Władysława
i Franciszki Smakuszewskich
10.00 Zmarłych z c.r. Kuśmierków
i Frankiewiczów
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Stanisławę w 23 rocz. śm.,
Stanisława w 9 rocz. śm. i Czesławę
Urbanowiczów
12.00 + Ireny Zielińskiej w 14 rocz. śm.
13.15 + Ewy Urbańskiej (ur.)
Poniedziałek, 20.10.
16.30 Nabożeństwo różańcowe
17.00 + Henryka w 1 rocz. śm., Jacka
Cyngotów i zm. z rodz. Mieczników
17.30 + Ireny Jeleń (im.)
Wtorek, 21.10.
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
17.00 + Tadeusza Nizińskiego w 1 rocz. śm.
Środa, 22.10.
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
17.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA
ŚW. ZBIOROWA
Za parafian
Czwartek, 23.10.
16.30 Nabożeństwo różańcowe
17.00 Intencja wolna
Piątek, 24.10.
16.00 O błog. Boże dla Pawła i Agnieszki
w 5 rocz. śm.
16.30 + Nabożeństwo Różańcowe
17.00 + Franciszka Prokopczyka w 2 rocz.
Śm., Stanisława i Marianny Fronczaków
Sobota 25.10.
15.00 + Stanisławy Ochniak w 1 rocz. śm.
15.30 + Zofii Miszkowskiej w 1 rocz. śm.
16.00 + Bronisława w 10 rocz. śm, Heleny
Anuszewskich, Stanisławy i Karola
Buczków, Jana Jędrzejczyka
16.30 Nabożeństwo Różańcowe

17.00 + Stanisława w 8 rocz. śm., Piotra
Wójkiewiczów, Kazimierza w 13 rocz. śm.,
Genowefy, Stanisława Kozickich
Niedziela 26.10.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Jerzego (im.) i Krystyny Tywonków
12.00 + Anny Wrotek w 14 rocz. śm. i zm.
z rodz. Wrotków i Zawidzkich
CHRZEST:
Jan Maksymilian Łukasiewicz
Gracjan Plichta
13.15 + Antoniego i Janiny Krawczyków,
Marię Zamecką
intencje spisano 15.10.14
22.10. 2014 r. przypada
liturgiczne wspomnienie
św. Jana Pawła II.
Zapraszamy w tym dniu
na Mszę Św. o godz. 17.00

Weekly tweet

- wpis tygodnia

Minął XIV Dzień Papieski
w naszej parafii
ozdabiany modlitwami jak kto potrafił,
„Jan Paweł II - Świętymi bądźcie”
- to hasło, przypomniało
nam słowa Papieża,
aby nie wygasły.
Ludzie chętnie dopomogli
wspierając ofiarą
i modlitwą wzbogacali, bo pieniądz
to za mało.
Kazimierz
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