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XXV Niedziela zwykła
Dożynki Gminne

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 50,5-9a (Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach)
Psalm responsoryjny: Ps 116A,1-2.3-4.5-6.8-9
Drugie czytanie: Jk 2,14-18 (Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa)
Ewangelia: Mk 8,27-35 (Zapowiedź Męki Chrystusa)

Nuncjusz Apostolski w Sobikowie
14 września 2015 r. J.E. ks. abp Celestino Milgiore
przewodniczył sumie odpustowej z okazji odpustu
parafialnego Podwyższenia Krzyża Świętego. Poniżej
przedstawiamy wpis jakiego dokonał ks. Nuncjusz w kronice
parafialnej.

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:
*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

Odpust parafialny w Sobikowie 14.09.2015
To już 66 raz sobikowscy parafianie obchodzili patronalne
święto Podwyższenia Krzyża Świętego w świątyni
konsekrowanej 3 września 1950 roku. W sumie odpustowej
uczestniczył gość wyjątkowy – J.E. Arcybiskup Celestino
Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Przed godz. 18.00
nasi ministranci z Krzyżem Św. na czele, kilkoro strażaków z
OSP Cendrowice oraz przybyli księżą czerskiego dekanatu
udali się w kierunku plebanii. Tam już oczekiwał nasz Gość
w towarzystwie ks. Prałata Włodzimierza Czerwińskiego. Po
przywitaniu J.E. Nuncjusza wszyscy udali się w stronę drzwi
głównych kościoła, by procesjonalnym wejściem rozpocząć
świąteczna sumę odpustową. Przed rozpoczęciem Mszy Św.
ks. Prałat powitał zgromadzonych wiernych, przybyłych
przedstawicieli gminnego samorządu; szczególne słowa
skierował do przybyłego już po raz drugi w progi sobikowskiej
świątyni (Nuncjusz był w Sobikowie 7 maja ubr.) szacownego
Gościa. Podziękował Mu za przybycie oraz poprosił o
przewodnictwo w sprawowaniu Ofiary Św., którą
koncelebrowało łącznie czterech kapłanów. Na wstępie chór
Genesis odśpiewał kilka okolicznościowych pieśni. J.E. Abp
na początku swej homilii (Esaltazione croce Sobików)
podziękował ks. Prałatowi za ponowne zaproszenie na
wspólną z nami modlitwę na okoliczność święta
Podwyższenia Krzyża Świętego i poświęcenia 6 witraży, o
których powiedział: „Są to wota dziękczynne parafii i mamy
nadzieję, że będą wam przypominać także w przyszłości o
tych wielkich świętych i budzić ich kult w waszej wspólnocie.
Mogę tylko dodać, że te artystyczne witraże czynią waszą
świątynię – i tak bardzo sympatyczną – jeszcze piękniejszą”.
Następnie postawił pytanie: „Czym jest Podwyższenie
Krzyża Świętego? ” Nawiązał do informacji o odnalezieniu
przed ok 1700 laty krzyża, na którym wisiał i skonał Chrystus,
do znaku przed bitwą, jaki pokazał się na niebie cesarzowi
Konstantynowi: „promienie słońca ułożyły się na niebie w
formę krzyża, a pod nim pojawił się wyraźny napis, bardzo
ważny napis: in hoc signo vinces.(...) Ale cokolwiek byśmy
o tym sądzili, to jednak przesłanie tamtego wydarzenia
pozostaje dla nas ważne: w tym znaku zwyciężysz.”
Następnie wspomniał małżeństwo, gdzie małżonkowie
zatajali przed sobą wiedzę o chorobie żony, cierpiąc każde
osobno. Pouczył ich: „Oboje znacie bolesną prawdę, ale nie
chcenie z sobą o tym mówić, aby druga osoba nie cierpiała. I
tak w samotności cierpicie podwójnie. A lepiej będzie, gdy
zachowacie się jak Szymon Cyrenejczyk na drodze
krzyżowej. On wziął na siebie krzyż bliźniego, cierpiącego
Jezusa. Gdyby podzielili się ciężarem krzyża, dla każdego z
nich krzyż stał się mniejszą boleścią. Tak możemy wspólnie
radować się i cierpieć, dzielić nasze łzy i nasze radości. To
dzielenie się stanie się dla nas wsparciem, które pomoże żyć
dobrze i spokojnie nawet w trudnych momentach. Dlaczego
mie-libyśmy ukrywać najpiękniejsze uczucia i cierpieć
samotnie, jeśli jest tylu, którzy gotowi są pomóc nieść krzyż,
gdy staje się dla nas za ciężki?” Potem wspomniał, jak
podczas wspinania się na jeden ze szczytów w swej rodzinnej
Italii zauważył na wysokim szczycie piękny krzyż z napisem:
„Przyroda pokazuje wielkość Boga; wszędzie widać Jego
ślady. Chcesz Go zobaczyć jeszcze większym? Zatrzymaj

się przed krzyżem”. Zastanowił się wówczas: „Dlaczego
kontemplacja krzyża jest ważniejsza i bardziej inspirująca, niż
kontemplacja przyrody? Bo krzyż Chrystusa nie jest nigdy
oddzielony od Jego zmartwychwstania. Ślady cierpienia
Jezusa pokazują, że z życia trudnego, naznaczonego
wieloma ranami, może nieoczekiwanie wypłynąć źródło
nowego życia. I wcale nie jest to usprawiedliwieniem czy
gloryfikacją cierpienia, w jakiejkolwiek formie. Przeciwnie,
ozna-cza to wiarę, że Bóg także z głębokich ran fizycznego
czy moralnego bólu może wzbudzić nowe życie.” Tłumacząc
sens naszej wiary, powiedział: „Nasza wiara nie zasadza się
na ranach, skaleczeniach, cierpieniach i śmierci Jezusa, ale
na Jego zmartwychwstaniu, na życiu, które zaczęło się po
Krzyżu. To właśnie z tego powodu papież Franciszek chciał,
aby w maju i czerwcu tego roku wystawić na widok publiczny
Całun Turyński. Całun przemawia do ludzi borykających się
z cierpie-niem i przygniecionych moralną biedą, że to nie zło
ma ostatnie słowo, ale że to moc Boga, gdy spotyka się z
dobrą wolą, z miłosierdziem, z braniem odpowiedzialności za
bliźniego, przemienia nasze życie. Jezus z Całunu
przypomina nam, że On miał ręce przybite gwoździami, a my
możemy postarać się, aby uwolnić od gwoździ ukrzyżowaną
ludzkość. Zacznijmy od tych, którzy są najbliżej: od rodziny,
sąsiadów, członków wspólnoty parafialnej, społeczności
lokalnej, do której należymy.” Na koniec zacytował piękną,
prostą i głęboką modlitwę papieża Franciszka, prosząc: „a
każdy z was niech powtarza ją w swoim sercu”. Oto ten tekst:
„Spraw, Panie, abym mógł dostrzec Cię dzi-siaj w twarzach
wykrzywionych bólem, w cierpiących naszych czasów, w
osobach odrzuconych, marginalizowanych i przygniecionych
ciężarem ich krzyża. Spraw, Panie, abym był Twoją ikoną,
Twoim całunem, abym świadczył wobec współczesnych ludzi
o Twojej wszechobejmującej miłości!”. Możemy czuć się
wyróżnieni, bo cały tekst tej pięknej homilii znajduje się na
oficjalne stronie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce pod
adresem:http://nuncjatura.pl/nuncjusz/celestino_migliore/ho
milie/6841.1,Homilia_na_swieto_Podwyzszenia_Krzyza_Swi
etego.html Po Komunii Św. przedstawicielka fundatorów 6iu witraży w nawie głównej poprosiła o ich poświęcenie J.E.
Nuncjusza, który (odmówiwszy wpierw stosowną modlitwę)
dokonał tego w asyście ks. Prałata. Następnie rozpoczęła się
odpustowa procesja; otwierał ją zwyczajowo Krzyż Św., za
nim podążały: chorągwie, feretrony, kółka różańcowe,
bielanki, ministranci, księża, strażacy (prowadząc dostojnego
Gościa i niosąc baldachim) i wierni. Po powrocie do kościoła
odśpiewano hymn Te Deum po czym nasz Gość udzielił
Najświętszym Sakramentem błogosławieństwa wiernym.
Przedstawiciele parafii oraz fundatorów witraży podziękowali
Mu za przybycie, oraz za wszystko, co tego dnia odbyło się
przy jego udziale. Na pamiątkę pobytu wśród nas otrzymał
kalendarz z witrażami oraz album-książkę Bliscy znani i
nieznani, warci naszej pamięci, aby móc dobrze wspominać
naszą parafię. Ks. Prałat również podziękował wszystkim, a
szczególnie szanownemu Gościowi za przybycie,
zapraszając Go … do kolejnych odwiedzin. I tak druga wizyta
J.E. Abp Celestino Migliore przeszła do historii naszej parafii
i miejmy nadzieję, do pamięci parafian. Zdjęcia do
obejrzenia w Galerii na stronie sobikowskiej parafii. /Z.A/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 12.00 w kościele
odprawiona będzie uroczysta Msza św. z
okazji
Gminnego
Święta
Plonów.
Przewodniczyć jej będzie Ks. Bp Michał
Janocha. Poprzedzi ją korowód dożynkowy
z Cendrowic do Sobikowa o godz. 11.15.
Zapraszamy do licznego udziału w tym
święcie. Dziś nie będzie Mszy św. dla
dzieci o godz. 13.15.
2. Dziś ofiary zbierane do puszek po
Mszach św. przeznaczone są na KUL.
3. Dziękujemy nowożeńcom Ewie i
Krzysztofowi za posprzątanie kościoła i
ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą
niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o
to mieszkańców Karoliny i Krzymowa.
4. W poniedziałek 14 września
obchodziliśmy
odpust
parafialny
Podwyższenia Krzyża Świętego. Głównej
Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył
Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp
Celestino Migliore. Druga już wizyta
Księdza Arcybiskupa w naszej parafii była
okazją do poświęcenia witraży w nawie
głównej i podziękowania fundatorom za ich
dobroć. Serdecznie dziękujemy strażakom,
ministrantom, bielankom, członkom Kółek
Różańcowych i wszystkim grupom
parafialnym za włączenie się w tę liturgię a
p. Irenie Czupryńskiej za przyjęcie kolacją
naszych gości.

5. W dniach 26-27 września 2015 odbędzie się
XXXI Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na
Jasną Górę. W naszej parafii obrzęd odnowienia
przyrzeczeń małżeńskich odbędzie się podczas
wszystkich Mszy św. niedzielnych 27 września.
Zapraszamy małżonków do udziału w nich.
6. Ruszyła rejestracja uczestników ŚDM w
Krakowie z Archidiecezji Warszawskiej,
ponieważ każdy kto chce w nich wziąć udział
musi zostać zarejestrowany, stąd
osoby
mieszkające na terenie naszej parafii, które chcą
wziąć udział w Centralnych Uroczystościach
ŚDM w Krakowie, bardzo prosimy o zgłaszanie
się do zakrystii lub kancelarii parafialnej. W
ramach ŚDM zapraszamy do włączenia się w

wolontariat oraz prosimy o zgłaszanie się rodzin
chętnych przyjąć naszych gości z zagranicy.
7.
Przygotowanie
Kandydatów
do
Bierzmowania w tym roku rozpoczniemy 25
września Mszą Świętą o godz. 18:00. Młodzież
i osoby dorosłe, które chciałby rozpocząć
przygotowanie, a jeszcze nie wypełniły
formularza z prośbą o jego rozpoczęcie, prosimy
o zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii
parafialnej.

8.

Rozpoczynamy zapisy na pielgrzymkę do
Radecznicy i na Roztocze w dniach 17-18
października, koszt 200 zł od osoby. Osoby
zainteresowane zapraszamy do zakrystii lub kancelarii
parafialnej. Przy zapisywaniu wpłacamy zaliczkę w
kwocie 100 zł.

9. W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, z
inicjatywy środowisk świeckich katolików, 23
września w wielu miastach Polski odbędą się
nabożeństwa w intencji uchodźców. Modlitwie
przewodniczyć będą miejscowi biskupi.
W Warszawie ekumeniczna liturgia słowa
odbędzie się w środę, 23 września br. o godz.
19.30 w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej.
Liturgii będzie przewodniczył bp Michał
Janocha. Nabożeństwo nosi tytuł „Umrzeć z
nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli
w drodze do Europy”. Podczas liturgii zostaną
wymieniane imiona i historie uchodźców,
którzy w ostatnich miesiącach zginęli podczas
rozpaczliwych prób wydostania się z miejsc
ogarniętych wojną. Świadectwo wygłosi
uchodźca z Afganistanu, który miał już okazję
przedstawiać swoją historię w Rzymie podczas
spotkania z papieżem Franciszkiem. Serdecznie
zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnej
modlitwy.”
10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
- Arkadiusz Paweł Szpak, kawaler z Sierzchowa
w par. tutejszej i Agnieszka Sylwia Osełka,
panna z Kędzierówki. Zapowiedź druga.
- Grzegorz Krzysztof Kozak, kawaler z par. w
Śmiałowicach i Aneta Adamek, panna z
Czaplinka w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 20 IX – 27 IX
Niedziela 20.09.
8.30 (Czachówek)
Refleksja na XXV
10.00 + Tadeusza w 18 rocz. śmierci i Krzysztofa
Niedzielę Zwykłą
Szymaniaków
10.00 + Elżbiety Gugała w 3 rocz. śm., Heleny
„To jest prawdziwa
Krawczyk w 18 rocz. śm
wielkość”
10.00 + Janiny Milewskiej w 32 rocz. śmierci, dziadków
Milewskich i Bąków, Zbigniewa Modelskiego
12.00 + Wiesława w 5 rocz. śm. , Jana w 20 rocz. śm. , Bóg utożsamia się z dzieckiem, a
Aliny, Władysława i Józefy Kopytów
najwyższą pozycję społeczną według
12.00 + Andrzeja, Marty, Jana, Mariana Ambroziaków,
Niego daje postawa służby. Czy to nie jest
Czesława, Franciszki Kamińskich
jakieś szaleństwo?! W zestawieniu z
12.00 Intencja Dożynek Gminnych
Wtorek 22.09.
mentalnością tego świata Ewangelia
18.00 + Jerzego Gawęckiego w 2 rocz. śmierci
wydaje się być szaleństwem. Ale tak
Środa, 23.09.
naprawdę to ten świat oszalał, gdy zaczął
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
gardzić postawą służby, albo małymi
Za parafian
dziećmi i innymi ludźmi tylko dlatego, że
+ Roberta Sudy w 23 rocz. śm., Stanisławy i Marianny
są słabi. Świat ma szanse przetrwać o
Nowaków, Ireny i Jana Sudów, dziadków
Wiśniewskich i Nowaków
tyle, o ile będzie w nim obecna postawa
Piątek, 25.09.
służby i szacunek dla człowieka słabego i
18.00 Intencja wolna
bezbronnego. Służba jest cechą Miłości, a
Sobota, 19.09.
Miłość czyni człowieka naprawdę wielkim
17.00 + Marianny Molak w 30 dni po śmierci
i mocnym. Wszystkie inne postacie
17.30 + Michała Dobrzyńskiego (im.) i zm. cr.
Dobrzyńskich i Nowaków
ludzkiej wielkości są sztuczne.
18.00 + Michała Piekarniaka, Heleny i Piotra
Piekarniak, Wiktorii i Jana Molak, Elżbiety i Genowefy
/Mieczysław Łusiak SJ/
Odolińskich
Niedziela 27.09.
8.30 (Czachówek)

10.00 + Łukasza Tywonka w 7 rocz. śm. rodziców
Weekly tweet - wpis tygodnia
Tywonków, rodziców, rodzeństwo i dziadków
Dąbrowskich
Człowiek chce być największy i tak było od
10.00 + Czesława w 10 rocz. śm. i Hanny Zięcina
wieków,
12.00 + Wacława Augustyniaka (im.)
to nic nowego, to szatańska droga człowieku,
12.00 + Heleny, Władysława, Stanisława i Haliny
a ty błądzisz, nawet zastąpić chcesz Boga,
Hajęckich, Weroniki i Jana Lisiewskich, dziadków
czy nie wystarczają Ci znaki i kolejna
Siwków i Chajęckich
przestroga.
CHRZEST:
Wsłuchaj się w Ewangelię i odczytaj Me myśli,
Kornelia Bałda
«Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie
13.15 + Wandy Oliszewskiej w 8 rocz. śmierci
ostatnim ze wszystkich…».
Kazimierz
intencje spisano 18.09.15
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