
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 27 (363) rok IX  

                                 04.09.2022 r.       

                                      

                                                 Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła 
                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Mdr 9, 13-18  (Prawdziwa mądrość) 

Psalm responsoryjny: Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b)  (Panie, Ty 

zawsze byłeś nam ucieczką) 

Drugie czytanie: Flm 9b-10. 12-17  (Wszyscy są braćmi) 

Ewangelia : Łk 14, 25-33  (Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem 

Jezusa) 

WITAMY PO WAKACJACH 

 

Redakcja „Wieści Parafialnych” wraz ze swoimi pasterzami ks. prał. prob. 

Włodzimierzem i ks. wikariuszem Piotrem z radością witają wszystkich 

Parafian po minionych wakacjach. Wierzymy, że ten upragniony czas 

wypoczynku nie tylko dla dzieci i młodzieży ale i dla zapracowanych 

rodziców, był udany i wzmocnił nadwątlone siły witalne i przysporzył 

dużo energii do nowych wyzwań w szkole, w pracy w domu i dla parafii. 

 

 Z uwagi na ograniczone łamy naszego tygodnika i z redakcyjnego 

obowiązku wspomnijmy tu tylko o ważniejszych wydarzeniach w okresie 

naszego dwumiesięcznego rozstania. Jak czas pozwoli niektóre 

wydarzenia opiszemy może szerzej w przyszłości.  

A więc niezauważalnie minęła nam 60 rocznica powstania OSP w 

Cendrowicach, poświęcenie pojazdów w dniu św. Krzysztofa, uroczyste 

obchody świąt Maryjnych, 15 sierpnia (Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

- Matki Bożej Zielnej). Miało miejsce również przejście grupy żółtej i 

biało-żółtej Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej, przez teren naszej parafii 

w drodze do Częstochowy. 

 

A co przed nami? Już 18 września zostaną uroczyście wprowadzone do 

naszego kościoła relikwie Bł. Ks. Kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i 

Świętego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Z tego też 

względu w dzisiejszej gazetce a także w kolejnych numerach więcej 

miejsca poświęcimy przypomnieniu tych dwu sylwetek: Błogosławionego 

Prymasa i Świętego Arcybiskupa oraz relikwiom i relikwiarzom.   

Chciałbym tu serdecznie podziękować Pani Annie Bulder, która podjęła 

się i przygotowała obszerny materiał poświęcony Prymasowi Tysiąclecia, 

którym podzielę się z czytelnikami w najbliższym czasie. /K.D./ 
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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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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O BŁ. KARD. STEFANIE WYSZYŃSKIM –  cz. I 

Od 12 września 2021r. Polacy mają nowego błogosławionego – kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, który jest teraz włączony w poczet Błogosławionych 

Kościoła Katolickiego. Z tego też względu 18 września w naszej parafii będą 

miały miejsce uroczyści wprowadzenia relikwii bł. Kardynała. (Na temat 

relikwii będzie informacja w osobnym artykule.) Z tej ważnej chwili dla 

naszej parafii, warto przybliżyć postać kardynała, poznać co sam mówił o 

świętości, do których polskich świętych miał szczególne nabożeństwo.   

Kard. Stefan Wyszyński bywał często określany "prymasem maryjnym", był 

z tego bardzo dumny. Cześć oddawana Matce Bożej jest chyba najbardziej 

charakterystyczną cechą jego pobożności. Wielokrotnie Maryi zawierzył losy Kościoła, narodu i 

swoje własne.  

Trzeba podkreślić, że na sercu kardynała Stefana Wyszyńskiego bardzo leżały procesy beatyfikacyjne 

i kanonizacyjne naszych rodaków. Chciał, aby jak największa liczba Polek i Polaków cieszyła się 

chwałą ołtarzy oraz była orędownikami i wzorami dla kolejnych pokoleń żyjących na polskiej ziemi.  

Nauczał wiernych, iż na wzór Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej - „Kościół kształtuje świętych i 

święte Boże, a liturgia Kościoła i mszał zapełnione są świętymi mężami i niewiastami, aby te 

pomnożone wzory służyły Wam do uświęcania wszystkiego w waszym życiu osobistym, rodzinnym, 

społecznym, zawodowym, publicznym i politycznym”. 

Kardynał podkreślał że wszyscy ludzie są powołani do świętości. Zależało mu na głębszym 

zrozumieniu tego pojęcia przez ludzi. Mówił: „Wydaje się nam, że święty bezwzględnie musi być taki, 

jak go opisują ascetyczne i mistyczne księgi, a tymczasem Bóg ma olbrzymią skalę możliwości, że 

niekiedy nie wiemy nawet, kto jest bardziej bliski Bogu, w kim się najwięcej nagromadziło miłości 

Bożej… Świętość może być wielka i rozgłośna, wypełniona cudami. Może być także świętość cicha, 

pokorna, niedostrzegalna, która wyraża się tylko w tajemniczym i nieudolnym szepcie duszy do 

Boga… Wszędzie jest miejsce na świętych bardzo współczesnych: na ulicy, w warsztacie pracy, w 

biurze, w urzędzie, w kopalni na dnie czy też na skrzydłach samolotów”. 

Kardynał bardzo zabiegał o wyniesienie na ołtarze większej liczby świeckich członków Kościoła. W 

watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, prosząc o uznanie za błogosławioną Karolinę 

Kózkównę  i Anielę Salawe, tłumaczył, że ich beatyfikacja będzie miała większy wpływ na wiernych, 

niż kolejni założyciele wspólnot zakonnych.  

Kardynał w prostych słowach, porównaniach, zachęcał wiernych do pięknego życia, które jest na 

chwałę życia doczesnego i wiecznego i ma prowadzić do świętości. „Tylko orły szybują nad graniami 

i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli 

ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w 

przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe 

przełomy, wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo 

szybują wysoko. [...] – Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla was 

znakiem, programem i ukazaniem drogi. [...] „Wylęgajcie się” wszyscy na ziemi polskiej, która jest 

„gniazdem orłów” dla przyszłych pokoleń. W ramionach Jasnogórskiej Pani, Waszej Najlepszej 

Matki i Królowej Polski, szybujcie wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła.”  

Oprócz popierania świeckich, których „świętość jest na dzisiejsze czasy”, prymas apelował o 

uproszczenie procedur kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych. Sugerował papieżowi Pawłowi VI by 

kłaść mniejszy nacisk na cuda jako znaki sprawdzalne świętości, a większy na czyny życia danych 

kandydatów na ołtarze, ich prace apostolskie, dobroczynne, społeczne, w myśl biblijnej zasady „po 

owocach ich poznacie”. Część z postulatów polskiego kardynała została spełniona w okresie 

pontyfikatu Jana Pawła II, który uprościł pewne procedury m.in. poprzez zmniejszenie liczby 

wymaganych cudów. /cdn/ 

/Oprac. A. Bulder na podstawie artykułu K. Kalinowskiego „Teologia Polityczna” z 2021r./ 



Ogłoszenia duszpasterskie

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

godz. 10.00 Procesja Eucharystyczna a po Mszy 

św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Intencja 

różańcowa: O potrzebne łaski dla dzieci i 

młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny. 

Taca inwestycyjna przeznaczona będzie na 

pokrycie kosztów instalacji odgromowej w 

kościele. Po przerwie wakacyjnej powróciliśmy 

do Mszy św. o godz. 13.15. Na tę Mszę św. 

szczególnie zapraszamy uczniów klas zerowych 

i pierwszych, którzy w czwartek 1 września 

rozpoczną rok szkolny. Podczas tej Mszy św. 

zostaną poświęcone ich książki i przybory 

szkolne.                                                                                                                                       

2. Dziękujemy mieszkańcom Karoliny za 

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami. 

Na następną niedzielę prosimy o to 

nowożeńców.                                                      

3.  W czwartek 8 września obchodzimy święto 

Narodzenia NMP zwane świętem MB Siewnej. 

O godz. 7.30 zapraszamy na Mszę św. z 

poświęceniem ziarna siewnego i nasion.                                                                                                                                                                    

4. W przyszłą niedzielę taca zbierana na 

wszystkich Mszach św. przeznaczona będzie na 

utrzymanie Warszawskiego Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego.                                                                                            

5.  W przyszłą niedzielę 11 września o godz. 

13:15 rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia I 

Komunii Św. dla dzieci klas III. Na Mszę św. 

zapraszamy również ich rodziców aby omówić 

sprawy organizacyjne.                                                                                                                              

6. W środę 14 września obchodzimy święto 

Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym roku 

uroczystość odpustowa zostaje przeniesiona na 

niedzielę 18 września. Połączymy ją z 

uroczystym wprowadzeniem do kościoła relikwii 

bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego 

Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. 

W sobotę, 17 września br., obchodzić będziemy 

liturgiczne wspomnienie i jednocześnie 200. 

rocznicę urodzin św. Zygmunta Szczęsnego 

Felińskiego Arcybiskupa Metropolity 

Warszawskiego. Wprowadzenia relikwii dokona 

Kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ks. 

prał. Janusz Bodzon. W tę niedzielę nie będzie 

Mszy św. o godz. 13.15. Mszę św. w intencji śp. 

Zofii Dywan odprawimy o godz. 10.00. Jak 

zawsze prosimy Druhów OSP z terenu naszej 

parafii, ministrantów, Kółka Różańcowe, Caritas 

i inne grupy parafialne o włączenie się w 

przeprowadzenie liturgii odpustowej wraz z 

procesją. Odpust poprzedzi Nabożeństwo 

czterdziestogodzinne. Początek w piątek 16 

września Mszą św. o godz. 18.00. Wystawienie 

Najśw. Sakramentu potrwa do godz. 10.00 w 

niedzielę z przerwami na Msze św. Prosimy o 

zapisywanie się na listę osób adorujących 

również w godzinach nocnych.                                                                                              

7. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

– Kamil Kowalik, kawaler z Julianowa w par. tutejszej 

i Weronika Ragus, panna z par. w Piastowie - 

zapowiedź druga.                                                                                                                    

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                            

8.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Do „Niedzieli” dołączony jest nowy 

tygodnik „Bliżej życia z wiarą”. Od dziś cena obu 

tygodników wynosi 10,- zł. Do odbioru jest również 

wrześniowy numer miesięcznika „Różaniec”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PAPIEŻ FRANCISZEK DO POLAKÓW 
Papież Franciszek, zwracając się do Polaków podczas 

środowej audiencji generalnej w Watykanie, pozdrowił 

uczniów przygotowujących się do rozpoczęcia roku 

szkolnego.  Wiele z Was będzie mogło się uczyć dzięki 

otrzymanym od Caritas Polska "Tornistrom Pełnym 

Uśmiechów", które trafią też do uchodźców z Ukrainy. 

Dzielcie się z potrzebującymi i uczcie się solidarności. 

Z serca wam błogosławię.           Watykan  24.08.2022 r.  
 

 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
Udzielam ci wieczystej miłości, aby czystość twoja była 

nieskalana, i na dowód, że nie będziesz nigdy 

doznawać pokus nieczystych - zdjął Jezus pas złoty z 

siebie i przepasał nim biodra moje. Od tej chwili nie doznaję 

żadnych poruszeń przeciwnych cnocie ani w sercu, ani w 

umyśle. Zrozumiałam później, że to jest jedna z 

największych łask, którą mi wyprosiła Najświętsza Maryja 

Panna, bo o tę łaskę prosiłam Ją przez wiele lat. Od tej pory 

większe mam nabożeństwo do Matki Bożej.          ./Dz. 40/ 



Intencje Mszalne 04.IX 2022 – 11.IX 2022 
 

 

 

Niedziela, 04.09.im. . Liliana,, Rozalia,  

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

8.30 (Czachówek) + Ireny i Edwarda Staśkiewiczów w 3 

rocz. śm.                                                                                           

10.00 + Stefana Kowalczyka, Antoniny i Józefa 

Kłoszewskich, Henryki i Jerzego Bączkowskich, Ewy 

Bączkowskiej-Pasek 

10.00 + Krzysztofa Gorzkowskiego w 4 rocz. śm.                                

12.00 + Czesława Krawczyka w 2 rocz. śm., Marianny 

Molak w 7 rocz. śm., Józefa Molaka i zm. z rodz. Hiltów i 

Molaków                                                                                                                                     

12.00 + Czesława Rotuskiego w 10 rocz. śm., 

Małgorzaty Fydrych, Antoniego i Józefy Rotuskich, 

Stanisława, Artura i Marianny Grzesikiewicz, Stefana 

Bukowskiego                                                                               

CHRZEST: Patryk Gugała, Hanna Aurelia Zakrzewska 

13.15 + Róży i Zygmunta Gwardys                                                                                          

13.15 + Anny, Stanisława, Mieczysława i Zdzisława 

Wrotków, Mariana Prokurata                                                       

Poniedziałek 05.09 im. Dorota, Wawrzyniec 

17.30 + Mariana Hausmana w 30 dni po śmierci                              

18.00 + Jana Kucharskiego (greg. 1)                                               

Wtorek, 06.09..im. Beata, Eugeniusz,   

17.30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Wioletty i Alberta w 

8 rocz. ślubu                                                                                                 

18.00 + Jana Kucharskiego (greg. 2) 

Środa, 07.09. im. Regina, Melchior,  

17.30  + Jana Kucharskiego (greg. 3)                                                                                           

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

+ Marii Łachowicz (im.) 

Czwartek 08.09.im. Maria, Radosław 

7.30 + Jana Kucharskiego (greg. 4) 

Piątek, 09.09 im. Piotr, Sergiusz,  

17.30 + Franciszka Barana w 10 rocz. śm. 

18.00 + Jana Kucharskiego (greg. 5)                                                        

Sobota, 10.09. im. Mikołaj, Łukasz,  

16.30  + Stefanii, Anny, i Stanisława Wrotek, Zofii i 

Bolesława Królaków                                                                                              

17.00 ŚLUB: Maja Łuczak – Patryk Rybicki 

18.00  + Jana Kopyta w 27 rocz. śm., Wiesława (w 12 

rocz. śm.) i Aliny Kopyt                                                                                                      

18.00 + Jana Kucharskiego (greg. 6) 

Niedziela, 11.09.im. Dagna, Jacek,  

8.30 (Czachówek)  + Józefa Maciaka                                                    

8.30 (Czachówek)  + Henryka (w 38 rocz. śm.) i Jana (w 

60 rocz. śm.) Antosiewiczów i zm. z rodz. Antosiewiczów, 

Szlasów i Kabańskich                                                                           

10.00 + Stanisława i Wiesławy Oliszewskich, Janiny i 

Stanisława Oliszewskich 

10.00 + Zofii i Stanisława Włodarczyków                                                                   

 

Tweet od Papieża 
„Módlmy się wspólnie za naród ukraiński i 

za wszystkie narody cierpiące z powodu 

wojen. Niech Bóg pokoju ożywi w sercach 

przywódców narodów ludzki i 

chrześcijański zmysł miłosierdzia i 

litości.”           
  

12.00   + Adeli Laszkiewicz w 4 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Laszkiewiczów i Nawrockich                                                                                          

12.00 + Kazimierza, Stanisława, Katarzyny i Stanisława 

Gozdalików, Anieli, Jana i Zdzisława Bursa  

CHRZEST: Oskar Łyjak                                                                                           

13.15 + Zdzisława, Marianny i Piotra Kłosiewiczów                                          

13.15 + Jana Kucharskiego (greg. 7) 
                                                                       Intencje spisano: 02.09.2022 r.          

 

Refleksja na Dwudziestą 

Trzecią Niedzielę Zwykłą 
Droga z Jezusem wymaga radykalnych decyzji. 
Nie można iść za Nim połowicznie. „Kto nie 

wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim 
uczniem” Refleksji wymagają również relacje, rodzinne. Jezus 
mówi nawet o „nienawiści ojca i matki, żony i dzieci, braci i 
sióstr, nadto siebie samego”. Użyte przez Jezusa słowo 
nienawiść oznacza „mniej kochać”. Inaczej kochamy Boga, 
inaczej siebie, inaczej rodziców, Jednak „pierwszą miłością” 
powinien być Jezus, Bóg. Dopiero w Nim możemy kochać 
wszystkich „właściwie”.         /Deon ks Stanisław Biel SJ// 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jezus ostrzegał: «Kto nie dźwiga swego 
krzyża …. 

Zastanów się, może Twe życie Bogu ubliża? 

Bo «Kto nie ma w nienawiści swego ojca i 
matki, żony, dzieci …. /wszystkiego/, nadto i 

siebie samego, 
a idzie za Mną, ten nie może być moim 

uczniem». 
I nie chodzi tu ściśle o nienawiść - powiedzieć 

śmiem, 
ale o to, byśmy potrafili wszystko zostawić, 

gdy gra się toczy o życie wieczne - byśmy mogli 
się zbawić. 

                                                     Kazimierz 
 

W następnych WP Prymas Tysiąclecia cz. II 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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