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                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 29 (365) rok IX  

                                 18.09.2022 r.       

                                      

                                                 Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła 

                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Am 8, 4-7  (Bóg ukarze gnębicieli ubogich) 
Psalm responsoryjny: Ps 113 (112), 1b-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1b i 7b)  (Pana 

pochwalcie, On dźwiga biednego) 
Drugie czytanie: 1 Tm 2, 1-8  (Wspólne błagania za wszystkich ludzi) 

Ewangelia : Łk 16, 1-13  (Nie możecie służyć Bogu i Mamonie) 

 

RELIKWIE DWÓCH WIELKICH POLAKÓW 

Dzisiaj wielki dzień dla parafii w Sobikowie. Do parafialnego kościoła 

wprowadzone zostały relikwie dwóch wielkich Polaków. Bł. ks. Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego i Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.  

Dwaj wielcy Polacy, zasłużeni dla 

Kościoła, wielkie indywidualności, 

ludzie, którzy pociągali swoją 

świętością – podobni i różni. Święty 

arcybiskup Zygmunt Szczęsny 

Feliński oraz błogosławiony kardynał 

Stefan Wyszyński - żyli w innych 

czasach a działali w zbliżonych 

warunkach, choć jeden za czasów cara, a drugi w PRL. Swoją uczciwą, odważną 

postawę w obronie praw Kościoła i narodu okupili ciężkimi represjami: Feliński -  

dwudziestoletnim zesłaniem w głąb Rosji, a Wyszyński – trzyletnim więzieniem. 

Arcybiskup Feliński pierwszy użył słów łacińskich: „non possumus” (nie możemy, 

nie pozwalam). Te same słowa po niespełna stu latach wypowiedział kardynał 

Wyszyński i ta nieugięta postawa doprowadziła ich do cierpienia na ziemi, ale 

zapewniła chwałę u potomnych i u Boga. Takie postawy wynieśli obaj z domów 

rodzinnych, gdzie była głęboka religijność i patriotyzm. Kard. Wyszyński 

pozostawał pod ogromnym wrażeniem świętości Zygmunta S. Felińskiego. 

Jeszcze przed swoim uwięzieniem w 1953 r. zaczął starania o rozpoczęcie 

procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa. Prymas Wyszyński miał poczucie, że jego 

pasterzowanie w okresie powojennym przypomina sytuację pasterzowania 

Zygmunta Szczęsnego z czasów zaborów, choć Feliński kierował archidiecezją 

warszawską bardzo krótko, tylko przez 16 miesięcy: od 9 lutego 1862 r. do 14 

czerwca 1863 r.,                                                                 /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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


Obydwaj przewodzili archidiecezji w atmosferze nacisków władz. Feliński w  przeddzień swojego 

wygnania z archidiecezji, 13 czerwca 1863 r., mówił: „Strzeżcie praw Kościoła świętego. Pilnujcie 

gorliwie świętej wiary waszej. Przeciwnościami się nie zrażajcie. Miejcie Pana Boga w pamięci i w 

sercu. Jeżeli was by kto namawiał do takiego czynu, którego popełnić się nie godzi bez uchybienia 

prawom Bożym i prawom Kościoła, odpowiadajcie każdy: non possumus, odpowiadajcie wszyscy: 

non possumus”. 

Historyk ks. dr Robert Ogrodnik, powiedział o wielkich Polakach: „Obaj nie wahali się cierpieć za 
swoje non possumus, dziś to oni błyszczą w panteonie chwały! Łączy ich jeszcze jedno: to 
samo miejsce pochówku, czyli warszawska archikatedra”                                                                                                                                                                                          
/Oprac. Anna Bulder/ 

Sobikowskie  Relikwie 
 

                                                                                                                              

Poniżej wszystkie relikwiarze z bezcennymi relikwiami, które dowartościowują naszą 
parafialną świątynię: 

/od lewej str./ Bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego, św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,  
oraz św. Stanisława BM i św. Faustyny Kowalskiej               

Dwie pierwsze fotografie to nowe relikwiarze z relikwiami I stopnia: Bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego 
z kosmykiem włosów Prymasa Polski i relikwiarz z relikwiami I stopnia św. abp. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego z fragmentem kości. Obydwie relikwie zostały wprowadzone do naszej 
świątyni w dniu dzisiejszym - 18.września 2022 r.   
Relikwie św. Stanisława BM sprowadzone zostały przez ks. proboszcza Wojciecha Gnidzińskiego z 
grupą parafian z Krakowa w dniu 15.10.2009 r., a wprowadzone i poświęcone zostały w kościele 
przez, ówczesnego, abp. Kazimierza Nycza w dniu 18 października 2009 r. 
Relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej sprowadzone zostały przez proboszcza ks. kan. Tadeusza 
Gałeckiego z grupą parafian z Łagiewnik w dniu 13 .03 2002 r.                                                                                  
/foto KD/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. W środę 14 września obchodziliśmy 

święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W 

tym roku uroczystość odpustowa została 

przeniesiona na dzisiejszą niedzielę. 

Łączymy ją z uroczystym wprowadzeniem 

do kościoła relikwii bł. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i świętego Arcybiskupa 

Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. 

Wprowadzenia relikwii dokona Kanclerz 

Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ks. 

prał. Janusz Bodzon przed Mszą św. o godz. 

12.00. W tę niedzielę nie będzie Mszy św. o 

godz. 13.15. 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 poprzedziło Nabożeństwo 

Czterdziestogodzinne. Dziękujemy 

wszystkim, którzy włączyli się w jego 

przygotowanie.                                                                                                       

2. Dziękujemy mieszkańcom Sierzchowa za 

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy 

kwiatami na dzisiejszą uroczystość. Na 

następną niedzielę prosimy o posprzątanie 

kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami 

nowożeńców.                                                                     

3. Zapraszamy do uważnego obejrzenia wystawy 

10 plansz poświęconych myśli bł. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Wystawa została udostępniona 

nam przez Muzeum Jana Pawła II i Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Ekspozycja pozostanie w kościele do 26 

września.                                                                                

4. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach 

św. nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać 

będzie ofiary do puszek na rzecz swoich 

podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej 

w ramach programu Caritas Polska „Rodzina 

Rodzinie”.  O godz. 13:15 spotkanie 

organizacyjne dla dzieci klas IV w ramach 

przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Informujemy, że przygotowanie do przyjęcia 

Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży 

rozpoczniemy podczas Mszy św. o godz. 18.00 

w niedzielę 25 września. Młodzież i osoby 

starsze, które chcą podjąć to przygotowanie 

serdecznie zapraszamy.                                                                                      

6.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Damian Gugała, kawaler z Nowych Grobic w 

par. tutejszej i Katarzyna Tokaj, panna z par. w 

Pieczyskach – zapowiedź pierwsza.                                                            

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                         

7.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Do „Gościa 

Niedzielnego” dołączona jest kolejna płyta CD z 

następnymi księgami Pisma świętego. Do 

„Niedzieli” dołączony jest nowy tygodnik 

„Bliżej życia z wiarą”. Cena obu tygodników 

wynosi 10,- zł. Do odbioru jest również 

wrześniowy numer miesięcznika „Różaniec”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny.       

       Do użytku wewnętrznego     

                   Redakcja: Kazimierz Dusza  

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Na brak miłości w duszach zakonnych i 

kapłańskich, Pan odpowiedział:  

„Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze 

pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne 

i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i 

obłudy, dusze letnie, które mają zaledwie 

tyle ciepła, aby się same przy życiu 

utrzymać. Serce Moje znieść tego nie może. 

Wszystkie łaski Moje, które codziennie na 

nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść 

ich nie mogę, bo są ani dobrzy, ani źl /…./. 

Wielkie grzechy świata są zranieniem serca 

Mego jakby z wierzchu, ale grzechy duszy 

wybranej przeszywają serce Moje na 

wskroś.” ./Dz. 170



                                     Intencje Mszalne 18 IX 2022 – 25 IX 2022 
 

 

 

Niedziela, 18.09.im. Irena, Irmina, Stefania, Tytus 

8.30 (Czachówek)  + Anny w 3 rocz. śm., Mieczysława 

Tadeusza, Jadwigi, Edwarda i zm. z rodz. Bieleckich i 

Lutych                                                                                                    

8.30 (Czachówek) +  Wojciecha Szymańskiego w 20 

rocz. śm.                                                                                 

10.00 + Marcina Zduńczyka w 2 rocz. śm., Zbigniewa 

Jatczaka i Grażyny Przedlackiej                                                    

10.00 + Antoniny Miciak w 2 rocz. śm.,                                       

10.00 + Zofii Dywan – int. od prac. AGROSERW   

12.00 + Jerzego (w 21 rocz. śm) i Zofii (w 2 rocz. śm.) 

Lewandowskich                                                                                                                     

12.00 + Aleksandra, Stefanii, Witolda, Jerzego 

Stankiewiczów, Marcjanny, Michała, Stefana, Zofii i  

Zygmunta Górka                                                            

12:00 + Jana Kucharskiego (greg. 14) 

Poniedziałek 19.09 im. Konstancja, January 

18.00 + 04an0ciszka Seweryna w 30 dni po śmierci 

Wtorek, 20.09 .im. Filipina, Eustachy,   

18.00 + Karola Łagody w 8 rocz. śm.  

Środa, 21.09. im. Jonasz, Mateusz  

17.00  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Iwony i 

Aleksandra Matysiak w 37 rocz. ślubu                                                                                              

17.30 + Jana Kucharskiego (greg. 17)                                                                                                   

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

+ Roberta Sudy w 30 rocz. śm., Sławomira Sudy, 

Marianny i Stanisława Nowaków, i zm. z rodz. Sudów, 

Nowaków i Wiśniewskich 

Czwartek 22.09.im. Tomasz, Maurycy  

7.30  + Jana Kucharskiego (greg. 18) 

Piątek, 23.09 im. Tekla, Bogusława  

16.30  + Jerzego Gawęckiego w 9 rocz. śm.                                                                                                                

17.00 + Leszka Urbanowicza w 2 rocz. śm. 

17.30  + Jana Kucharskiego (greg. 19)                                                                                                

18.00 + Marianny Nowak w 9 rocz. śm., Stanisława 

Nowaka, Roberta Sudy i zm. z rodz. Wiśniewskich, 

Nowaków i Piotrowskich                                                                 

Sobota, 24.09. im. Teodor, Gerard 

17.00 + Jana Kucharskiego (greg. 20)                                                                                                

17.30 + Artura Ludwina – int. od sąsiadów z Jastrzębca 

18.00  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Anity i 

Przemysława w 3 rocz. ślubu 

Niedziela, 25.09.im. Aurelia, Władysław  

8.30 (Czachówek)  + Kazimierza Kłodzińskiego w 5 rocz. 

śm.                                                                                      

8.30 (Czachówek)  + Tadeusza Szymańskiego                                                                             

10.00 + Wandy i Józefa Marczak, Stanisława Pilackiego 

10.00 + Wandy Oliszewskiej w 15 rocz. śm., Katarzyny 

Oliszewskiej                                                                                     

12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Łukasza i Karoliny  

 

 

Tweet od Papieża 

„Ten, kto kocha, niepokoi się o tego, 

którego brakuje, tęskni za tym, który 

jest nieobecny, szuka tego, który się 

zagubił, czeka na tego, który się 

oddalił. Chce bowiem, aby nikt się nie zatracił.”  

 
  

Korytek w 10 rocz. ślubu                                                                                                

12.00 + Łukasza Tywonka w 14 rocz. śm., Józefa i Bronisławy 

Tywonek i zm. z rodz. Tywonków, Dąbrowskich i Szczepaniaków                                                                               

13.15 + Piotra Zięciny w 3 rocz. śm.                                                    

13.15   + Jana Kucharskiego (greg. 21)                                                                                              

18:00 Int. wolna 

                                                          Intencje spisano: 16.09.2022 r.    

 

Refleksja na Dwudziestą Piątą 

Niedzielę Zwykłą 
Darowanie win, czyli przebaczenie 
jest najbardziej pożądaną przez 

Boga umiejętnością człowieka. Bez tej 
umiejętności nie jest możliwa Miłość. Dlatego 
pan z owej przypowieści pochwalił 
"nieuczciwość" rządcy. Tak, darowanie win jest 
pewną formą "nieuczciwości". Uczciwość, w 
powszechnym rozumieniu, nakazuje trzymanie 
się sprawiedliwości. Jezus natomiast proponuje 
inną formę uczciwości - opartą na miłosierdziu. 
Miłosierdzie nigdy nie jest do końca 
sprawiedliwe. Ale jest najpiękniejszą formą 
uczciwości. Kto jest miłosierny, jest uczciwy - 
wobec Boga, który najpierw jest miłosierny, a 

potem sprawiedliwy./Deon ks. Mieczysław Łusiak SJ// 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dziwny obraz dzisiaj nam Ewangelia maluje. 
Nieuczciwy rządca i Jezus go piętnuje, 

ale chwali za gorliwość  
w dążeniu do celu 

a nawet daje jako przykład dla wielu 
by dążyć do świętości i zbawienia wiecznego 

tak wytrwale jak rządca dążył do życia 
wygodnego. 

                                                     Kazimierz 
 

W następnych WP o Relikwiach i relikwiarzach. 
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