
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 30 (366) rok IX  

                                                                       25.09.2022 r.       

                                      

                                                 Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła 

                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Am 6, 1a. 4-7   (Lekkomyślność bogaczy) 

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

moja, Pana, Stwórcę swego) 

Drugie czytanie: 1 Tm 6, 11-16   (Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia 

Chrystusa) 

Ewangelia : Łk 16, 19-31   (Przypowieść o Łazarzu i bogaczu) 

 

RELIKWIE I RELIKWIARZE 

Relikwie – to doczesne szczątki świętych i błogosławionych, które 

Kościół katolicki i prawosławny otacza religijnym szacunkiem. 

Kościół posiada też relikwie związane z Męką Pańską, Matką Bożą 

lub przedmiotami otaczanymi kultem np. relikwie Krzyża świętego. 

Relikwie przechowywane są w relikwiarzach i umieszczane w 

ważnych miejscach w kościele, np. często w ołtarzach. Pierwszymi 

relikwiarzami były groby męczenników, otaczane czcią wiernych.  

Relikwiarz to sprzęt kultowy do przechowywania relikwii. 

Wykonywany jest często ze szkła, szlachetnych metali, kości 

słoniowej i może mieć bardzo różne kształty, np. ampułki, krzyże, 

skrzynki, sarkofagi i inne. Relikwiom poświęcano kościoły lub 

kaplice, np. Złota Kaplica w Paryżu została wybudowana dla 

relikwii korony cierniowe Chrystusa. W średniowieczu doszło do 

przesadnego kultu relikwii i różnych nadużyć, np.: fałszerstwa dla 

zysku. Wiązało się to z tym, że o znaczeniu miasta lub kościoła 

decydowały często posiadane przez nie relikwie. Ponadto 

przypisywano samym relikwiom moc uzdrawiającą. Trzeba 

pamiętać, że to nie relikwie, ale święty jest kimś, kto ma możliwość 

wypraszania nam łaski czy inaczej mówiąc, upraszania nam Bożej 

mocy. Właśnie dlatego rozpowszechnił się kultu relikwii, aby 

konkretny święty był orędownikiem spraw ludzi. Kościół zwalczał 

handel relikwiami oraz fałszywy kult i przypisywanie im 

niezwykłych mocy. Kult relikwii uregulował Sobór Trydencki w 

1563 r. W tym czasie protestanci odrzucili kult relikwii. Decyzją 

papieża za godne czci uważano relikwie uznane przez samego 

papieża.                                                             /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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Obecnie procedura pobierania relikwii jest bardzo precyzyjna i szczegółowo 

określona od strony prawnej. Relikwie pobierane są przez specjalną komisję 

powołaną przez biskupa. Jej członkowie nie tylko muszą przestrzegać procedury, 

ale także zobowiązani są sporządzić protokół opisujący cały przebieg ich 

pozyskiwania. Dokument ten jest następnie przesyłany do Stolicy Apostolskiej, 

gdzie jest analizowany i zabezpieczany. Do najsłynniejszych relikwii w Polsce 

należy cząstka krzyża Chrystusa, przechowywana na świętym Krzyżu. Słowo 

relikwia pochodzi od łacińskiego słowa „resztki, szczątki”. Obecnie relikwie 

dzielimy na trzy kategorie.  

Relikwie pierwszej klasy, to: fragmenty ciała świętego, błogosławionego.  

Relikwie drugiej klasy, to: przedmioty albo fragmenty przedmiotów, które były 

używane czy noszone przez świętego za jego życia, np.: sandały, różaniec czy inna 

rzecz należąca do świętego, błogosławionego.  

Relikwie trzeciej klasy, to: przedmioty, którymi dotknięto relikwii pierwszej 

klasy.  

Sobór Watykański II podaje: „Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym i 

ma w poważaniu ich autentyczne relikwie oraz wizerunki”. 

 

Bliskie nam parafie, które posiadają relikwie. 

 

- Sanktuarium na Mariankach – w każdą sobotę po Mszy św. o 12.00, pielgrzymi 

są błogosławieni relikwiami św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Marianów.  

- parafia w Górze Kalwarii - po prawej stronie tabernakulum, w relikwiarzu, 

znajdują się relikwie drzewa Krzyża Świętego – dar biskupa Wierzbowskiego dla 

zakonu bernardynów. 

- parafia w Zalesiu Górnym – posiada wiele relikwii, np. św. Rity, każdego 22 dnia 

miesiąca jest specjalne nabożeństwo do tej patronki od spraw beznadziejnych. 

Parafia św. Huberta w Zalesiu Górnym to jedyna w archidiecezji warszawskiej 

parafia, która oddaje cześć relikwiom patrona myśliwych, czyli św. Hubertowi. 
 

Już ponad 100 kościołów i kaplic w Polsce może się już poszczycić posiadaniem 

relikwii św. Jana Pawła II. To jedna z rożnych form rozwijającego się kultu naszego 

świętego papieża.  

Oddając cześć relikwiom świętych i błogosławionych, nie można 

zatrzymywać się na materialnym znaku, ale kierować swe serce ku Bogu, 

który w swych świętych dokonywał niezwykłych rzeczy. Relikwie są znakiem, 

który winien prowadzić do odkrycia Chrystusa i przeżywania Jego 

nieustannego działania w historii świata.               

                                                                                        /Oprac.Anna Bulder/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, 

którzy włączyli się w ubiegłą niedzielę w 

uroczystość wprowadzenia do kościoła relikwii 

bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego 

Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. 

Szczególnie dziękujemy Druhom OSP z 

Cendrowic, ministrantom, Kółkom 

Różańcowym, Caritas i innym grupom 

parafialnym, „Cendrowiankom”  oraz p. 

Tomaszowi Sobolewskiemu za dar ołtarza.                                  

2. Dziś 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. O godz. 18.00 Msza   św. w 

ramach przygotowania do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania naszej młodzieży Młodzież 

otrzyma Karty Zgłoszenia. Młodzież i osoby 

starsze, które chcą podjąć to przygotowanie 

serdecznie zapraszamy. Młodzież zapraszamy na 

rozmowę indywidualną na plebanii – rok I we 

wtorek 27 września od godz. 18.00, rok II w 

piątek 30 września od godz. 18.00.                                                                                                                                        

3. Dziś obchodzimy 108. Światowy Dzień 

Migranta i Uchodźcy, który rozpoczyna Tydzień 

Modlitwy za Uchodźców pod hasłem Budować 

przyszłość z migrantami i uchodźcami. Tydzień 

Modlitw za Uchodźców potrwa do 2 

października.                                                        

4. 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.                                                                                   

5. Do kościoła powrócił po renowacji i oprawie 

obraz MB Różańcowej. Zapraszamy do jego 

obejrzenia. W tym tygodniu zostanie on 

zawieszony w prezbiterium. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki 

którym te prace mogły się odbyć.                                                                            

6. W sobotę rozpoczynamy miesiąc październik. 

W październiku zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa różańcowe odprawiane w 

Sobikowie codziennie o godz. 17.30 a w 

Czachówku o godz. 19.00. Tam w piątek 

poprzedzone ono będzie Mszą św.                                        

7. W tym tygodniu wypada I Sobota miesiąca. 

W kościele w Sobikowie o godz. 7.10 

zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o 

Niep. Sercu Maryi.                                                                     

8. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po 

Mszy św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo 

Różańcowe z adoracją Najśw. Sakramentu a po 

Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Intencja 

modlitewna na październik: W intencji 

młodzieży studiującej aby pozostała wierna 

wierze przodków. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie nadal na pokrycie kosztów 

instalacji odgromowej w kościele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

9.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Damian Gugała, kawaler z Nowych Grobic w 

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

Pieczyskach – zapowiedź druga.                                                            

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                         

10.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Do odbioru jest 

również wrześniowy numer miesięcznika 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny.              

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Jezu mój, oto dziś idę na puszczę, 

aby rozmawiać tylko z Tobą, Mistrzu 

mój i Panie. Niechaj ziemia umilknie, 

Ty sam mów do mnie, Jezu, Ty 

wiesz, że nie rozumiem głosu 

innego tylko Twój - Pasterzu dobry. 

W mieszkaniu serca mojego jest 

owa puszcza, gdzie żadne 

stworzenie przystępu nie ma. Tyś 

sam w nim Królem.                     /Dz. 7254/ 



Intencje Mszalne 25 IX 2022 – 02 X 2022 
 

 

 

Niedziela, 25.09.im. Aurelia, Władysław, Włodzimierz 

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 

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 Za wstawiennictwem bł. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego o łaskę zdrowia dla ks. Tomasza Króla 

Poniedziałek 26.09 im. Justyna, Cyprian, Wawrzyniec 

17.00 + Marianny Rybarczyk w 30 dni po śmierci 

17.30 + Mirosława Trzcińskiego – int. od prac. serwisu w 

Kaliszu 

18.00 + Jana Kucharskiego (greg. 22)                                           

Wtorek,,27.09.im. Aureliusz,Damian,Kosma,Wincenty    

17.00 + Stanisława Rudzkiego w 3 rocz. śm., Józefa i 

Henryki Rudzkich 

17.30 + Wacława Lenarta (im.) i zm. z rodz. Lenartów                                                                                                  

18.00 + Jana Kucharskiego (greg. 23)                                                                                           

Środa, 28.09. im. Luba, Marek, Wacław, 

17.30 + Jana Kucharskiego (greg. 24)                                                                                         

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

- w int. Dusz Czyśćcowych 

- o bł. Boże dla Tomasza Pątka i jego rodziny 

Czwartek 29.09.im.Gabriela, Michalina,Dariusz,Michał  

7.30 (Czachówek) + Jana Kucharskiego (greg. 25) 

Piątek, 30.09 im. Felicja, Wera, Hieronim, Honoriusz 

17.00 ŚLUB; Kamil Kowalik – Weronika Ragus                               

18.00 + Jana Kucharskiego (greg. 26) 

Sobota, 01.10. im. Teresa, Danuta, Igor, Remigiusz, 

7.30 + Jana Kucharskiego (greg. 27)                                                                                                           

17.00 + Michała Dobrzyńskiego (im.), Jadwigi 

Dobrzyńskiej i zm. z rodz. Dobrzyńskich i Nowaków 

18.00  + Michaliny i Stanisława Marszał, Henryka, Zofii i 

Antoniego Matysiak, Andrzeja Otulaka 

Niedziela, 02.10.im.Teresa,  Sandra, Teofila, Dionizy  

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Basi w dniu urodzin 

10.00 + Tadeusza Gral w 26 rocz. śm., Jadwigi Marczak, 

Joanny i Mariana, Kazimiery Górka 

10.00 + Renaty Koszelskiej (ur.)                                                          

12.00 + Andrzeja Woźniaka   

12.00 + Andrzeja, Marty, Jana i Mariana Ambroziak, 

Czesława i Franciszki Kamińskich                                                                                               

 

Tweet od Papieża 

„Lampa wiary będzie zawsze płonąć 

na ziemi, tak długo, jak będzie olej 

modlitwy”    
  

13.15 + Jadwigi i Józefa Fudeckich i zm. z rodz. Klimków, Nowaków 

i Fudeckich, Stanisława Helińskiego                                                                

13:15 + Jana Kucharskiego (greg. 28) 

                                                          Intencje spisano: 23.09.2022 r.    

 

Refleksja na Dwudziestą 

Szóstą Niedzielę Zwykłą 
Obraz pasterza trafnie oddaje relacje 
między nami a Jezusem (i hierarchią 

kościelną). Dobry pasterz zna swoje owce. Jest 
całkowicie do ich dyspozycji; ma dla nich czas i siebie. 
Jego serce bije dla nich. Nie myśli o sobie i swoich 
interesach. Nie jest administratorem, ale bratem i 
przyjacielem. Z owcami łączy go czuła relacja miłości i 
troski o ich dobro. Najemnik jest przeciwieństwem 
dobrego pasterza. Relację z owcami traktuje na 
zasadzie obowiązku, powinności. Brakuje mu serca i 
współczucia. Zły pasterz "jest nie tylko najemnikiem, 
ale pływającą miną, która gdy wybucha, niszczy cały 
kościół Boży.       /Deon ks. Staniław Biel SJ// 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dziś Ewangelia dotyka sytuacji w kościele, 

Dobry pasterz i najemnik, jakich 
pewnie wiele. 

Iluż z nas ma uwagi do roli pasterzy, 

a ilu jest takich co im nawet nie wierzy? 
A ty, czy jesteś Dobrą owcą,  

czy czarną może? 

i jak często modlisz się za pasterzy  

- w pokorze. 
                                                     Kazimierz 

 

W następnych WP:Fotoreportaż-wprowadzenie 

relikwii Wielkich Polaków i Litania Loretańska  

Do użytku wewnętrznego 
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