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XXVII Niedziela zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Rdz 2,18-24 (Stworzenie niewiasty)
Psalm responsoryjny: Ps 128,1-2.3.4-6
Drugie czytanie: Hbr 2,9-11 (Chrystus, który uświęca)
Ewangelia: Mk 10,2-16 (Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela)

Św. Franciszek z Asyżu
4 października obchodzimy wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.
Jan Bernardone przyszedł na świat w Asyżu w roku 1181 jako syn
bogatego kupca. Jako że przejawiał zamiłowanie do języka
francuskiego, w domu przezywano go „Francesco”. Przezwisko to
przylgnęło do niego na całe życie. Swoje powołanie do życia dla
Chrystusa odkrył, będąc w niewoli w Perugii – wziął udział
w nieudanej wyprawie. W uniezależnieniu się od świata,
naśladowaniu Chrystusa i powrocie do ewangelicznego ubóstwa
odkrył prawdziwe szczęście. Mając 25 lat, zaczął żyć jak żebrak.
Porzucił tym samym dostatek i rodzinny dom. Został także wydziedziczony przez ojca,
który chciał, by syn osiągnął stan szlachecki. Odszedł, by służyć ubogim jako pustelnik.
Za nim poszli jego naśladowcy. W 1210 roku miał dwunastu towarzyszy, którym dał
pierwszą regułę. To był początek zakonu braci mniejszych. Bracia nie posiadali żadnej
własności, nie przyjmowali godności kościelnych. Św. Franciszek nigdy nie był i nie chciał
być kapłanem. Pozostał diakonem. Ruch franciszkański szybko ogarnął całą Europę.
W roku 1219 do zakonu należało ponad pięć tysięcy mnichów. Zakon żeński oraz trzeci
zakon, do którego mogli należeć także świeccy, został założony z pomocą św. Klary. Św.
Franciszek, pod wpływem kultu Męki Chrystusa, udał się w podróż do Ziemi Świętej. Zmarł
3 października 1226 roku, wyczerpany trudem apostolskim, cierpiąc od stygmatów
(był pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem), które otrzymał w 1224 roku. Zmarł,
śpiewając Psalm 142: Wyprowadź mnie z więzienia, bym dziękował Imieniu Twojemu. Św.
Franciszek został kanonizowany w 1228 roku. Jest najpopularniejszym świętym i wzorem
apostolskiego życia. Podziwiają go nawet innowiercy. Jego imię przybrał kard. Jorge
Bergoglio, gdy 13 marca br. został wybrany papieżem. O Biedaczynie z Asyżu powiedział:
„Św. Franciszek z Asyżu jest dla mnie człowiekiem ubóstwa, pokoju, kochającym
i strzegącym stworzenia, w tym czasie, kiedy nasza relacja z rzeczywistością stworzoną nie
jest zbyt dobra – jest człowiekiem dającym nam tego ducha pokoju, człowiekiem ubogim…”.
Na temat przybranego imienia papież powiedział także: „Kiedy liczba głosów dochodziła do
dwóch trzecich i zaczęło się robić «niebezpiecznie», kardynał Hummes objął mnie, ucałował
i powiedział: «nie zapomnij o ubogich». I wtedy natychmiast pomyślałem o Franciszku
z Asyżu”.
/Tomasz Powyszyński/
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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

Gminne Święto Plonów
Tegoroczne Gminne Święto Plonów, pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz
Przewodniczącego Rady
Miejskiej, miało miejsce w
Sobikowie w dniu 20
września 2015 r. W ich
organizacji brały liczne
służby i instytucje gminne
i
miejskie
oraz
stowarzyszenia. Jednak
bez
zaangażowania
społeczności lokalnej, a zwłaszcza z Cendrowic, na której
spoczywało przygotowanie wieńca dożynkowego i innych
atrakcji, dożynki 2015 nie byłyby tak wspaniałe i okazałe. W
pracach tych uczestniczyło kilkanaście osób na czele z Panią
sołtys i oddanymi strażakami , czyli jak zawsze wierna
społeczność Cendrowic. Przygotowania do okazałych i
nieporównywalną swoim rozmachem scenograficznym
oprawą dożynek, trwały od
kilku miesięcy. Szczególne
wyrazy podziękowania za
przygotowania i udane
dożynki
należą
się
Paniom: sołtys Bożenie
Molak,
Grażynie
Pieniążek,
Marcelinie
Urbanowicz, Teresie Zofii
Szymańskiej, Katarzynie Olizarowicz, Zofii Makulskiej,
Danucie Krupie, Joli Górzyńskiej a także niezawodnym
strażakom: Zbigniewowi Jeziorskiemu, Wiesławowi
Pieniążkowi, Mirosławowi Szwedowi, Stanisławowi Masnemu
i wielu innym. Uroczystości tegorocznego Święta Plonów
rozpoczęły się o godz.
12.00
w
kościele
parafialnym. Z tej okazji
odprawiona
była
uroczysta Msza Św.,
której przewodniczył i
homilię wygłosił J.E.ks.
bp dr hab. Michał Robert
Janocha, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej,
który odwiedził naszą parafię po raz pierwszy . Poprzedził ją
korowód dożynkowy na bryczkach i wozach konnych z
Cendrowic do Sobikowa. Przepiękny wieniec dożynkowy w
kształcie monstrancji wieźli tegoroczni starostowie z
Cendrowic: Pani Maria
Fiejka i Pan Ignacy
Krawczyk
w
towarzystwie Burmistrza
Miasta i Gminy Góra
Kalwaria
Dariusza
Zielińskiego
i
Przewodniczącego Rady
Miejskiej
Zenona
Nadstawnego. Po zakończonej Mszy św. zgromadzeni
parafianie i goście z licznymi pocztami sztandarowymi,
przeszli na pobliskie boisko sportowe, gdzie miały miejsce

występy zespołów śpiewaczych i tanecznych (Cendrowianki
z Cendrowic, Wólkowianki z Wólki Dworskiej, URZECZE-ni z
Czerska, Kalwarki z
Góry
Kalwarii,
zespołów
muzycznych (m.in.
Ruzica z muzyką
bałkańską i Lesioki
z
charakterystyczną dla tego zespołu muzyką Disco-Polo). Ni
e zabrakło też wielu atrakcji artystycznych, konkursów i
zabaw sportowych dla dzieci. Należy zaznaczyć, że
na uroczystość dożynkową przybyli zacni goście m.in.: V-ce
premier i Min. Gospodarki Janusz Piechociński, Poseł prof.
Jan Szyszko, Starosta piaseczyński Wojciech Ołdakowski,
kandydat do Senatu Konstanty Radziwiłł, kandydat do
Senatu Roman Giertych, V-ce burmistrzowie i sołtysi, radni,
kapłani z dekanatu czerskiego i liczne rodziny. Powszechną
uwagę zwracały humorystyczne rodzajowe scenki i postaci
ze słomy, wykonane przez Katarzynę Olizarowicz z
pomysłowymi napisami m.in. : ”Rolnik szuka żony”, „Jestem
z miasta” „Łapię dotacje”, „Wpłynęły dotacje jedziemy na
wakacje” czy zabawny tandem na rowerze „Jedziemy na
dożynki”, nie mówiąc o prosiaczkach w wiejskiej zagrodzie
„Dziś nie będzie szynki, bo
poszliśmy na dożynki”. Do
późnych
godzin
wieczornych można było
tańczyć i bawić się przy
muzyce z Di Dżejem.
/Kazimierz Dusza/

Serdecznie
zapraszamy na
Nabożeństwa
różańcowe.
W tym tygodniu
nabożeństwo w Sobikowie o godz. 16:30 poprowadzą:
5.10.2015 r. Poniedziałek. – Dzieci ze Szkół Podstawowych
6.10.2015 r. Wtorek – Parafialna Rada Ekonomiczna
7.10.2015 r. Środa – Animatorzy Kand. do Bierzmowania
8.10.2015 r. Czwartek – Ministranci
9.10.2015 r. Piątek – Parafialny Zespół Caritas
10.10.2015 r. Sobota – Parafialny Zespół Genesis
11.10.2015 r. Niedziela – Ministranci
12.10.2015 r. Poniedziałek – Parafialny Zespół ŚDM
--------------------------------------------------------------------------------W Czachówku o godz. 18:00
5.10.2015 r. Poniedziałek. – Dzieci ze Szkół Podstawowych
6.10.2015 r. Wtorek – Parafialna Rada Ekonomiczna
7.10.2015 r. Środa – Animatorzy Kand. do Bierzmowania
8.10.2015 r. Czwartek – Ministranci
9.10.2015 r. Piątek – KŹR z Czachówka
10.10.2015 r. Sobota – Dzieci ze Szkół Podstawowych
11.10.2015 r. Niedziela – KŻR z Bronisławowa
12.10.2015 r. Poniedziałek – Ministranci

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 modlitewna na październik: w
intencji XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Taca
inwestycyjna przeznaczona będzie ponownie na
pokrycie zadłużenia za nowe ogrodzenie cmentarza.
Zbiórka w ubiegłym miesiącu przyniosła 3600,- zł co
pozwoliło w ok. 2/3 pokryć koszty wymiany 1
żyrandola.
2. Dziś w Rzymie, rozpocznie się XIV Zwyczajne
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone
rodzinie. Przedmiotem obrad, które potrwają do 25
października br., będzie: Powołanie i misja rodziny w
Kościele i świecie współczesnym.
3. Dziękujemy nowożeńcom Emilii i Damianowi oraz
Arkadiuszowi i Agnieszce za posprzątanie kościoła i
ubranie kwiatami ołtarzy na dzisiejszą niedzielę. Na
przyszłą niedzielę prosimy o to również nowożeńców.
4. 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. Tam w środę poprzedzone ono będzie
Mszą św. Jak poprzednio prosimy dzieci i młodzież o
kartki z nazwiskami tych, które chciałyby w kolejnych
dniach gościć na całą dobę figurkę Matki Bożej w
swoim domu. Harmonogram grup prowadzących
różaniec i osób odpowiedzialnych za przygotowanie
rozważań umieszczony jest w gablocie, w gazetce
parafialnej oraz na stronie internetowej parafii.
5. Prosimy aby rodzice uczniów klas III, którzy będą
przystępować do I Komunii Świętej w naszej parafii,
aby wpłacili do dn. 11 października br. 50 zł na
składkę za pamiątki pierwszokomunijne , które dzieci
będą otrzymywać podczas spotkań formacyjnych. W
październiku dzieci otrzymają różańce. Rodziców
dzieci ze szkół podstawowych w Czachówku i
Czaplinku prosimy o wpłacanie składki do p. Marii
Fiejki, natomiast rodziców dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Dobieszu o wpłacanie składki do ks.
Mariusza. Pamiątki otrzymają te dzieci za których
zostanie zapłacona składka.
6. W przyszłą niedziele 11 października Msza Święta
i spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania. Przed
Mszą Św. o godz. 17:40 Wolontariusze Parafialnego
Zespołu ŚDM zapraszają na czuwanie modlitewne,
które jednocześnie będzie przygotowaniem do Mszy
Św. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
7. Poszukujemy katechety na zastępstwo w SP w
Dobieszu za p. Krystynę Borowską, która przebywa na
zwolnieniu lekarskim. Osoby zainteresowane
zapraszamy do kancelarii lub zakrystii.

8. W sobotę 10. i w niedzielę 11. października
zapraszamy na V Turniej Papieski szóstek piłkarskich
organizowany przez Stowarzyszenie „Nasza Parafia”.
W sobotę od godz.12:00 Szkoły Podstawowe i
Gimnazja. W niedzielę od godz.12:00 kategoria Open,
ok. godz. 15:00 rozdanie nagród. Serdecznie
zapraszamy.
9. W niedzielę, 11 października br. obchodzić
będziemy XV Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł
II – Patron rodziny. Tego dnia prowadzona jest
zbiórka do puszek dla stypendystów Fundacji Dzieło
Nowego Tysiąclecia. Przed kościołem św. Anny w
Warszawie o godz. 16.00 koncert, któremu
towarzyszyć będzie wiele innych atrakcji.
10. W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne
w grupach dla kandydatów do bierzmowania: w piątek
9.10. 2015 r. gr. p. Mileny Zielińskiej i p. Renaty
Woźniak o godz. 17.00
Rok I , o godz. 18.00 Rok II; w sobotę 10.10. 2015 r.
w Czachówku o godz. 18:00 gr. Jadwigi Otulak
i p. Marzeny Filutowskiej. Również w sobotę 10.10.
2015 r o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla
ministrantów z Sobikowa i Czachówka. W tym
miesiącu spotkanie odbędzie się w Sobikowie.
11. 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.
12. Przygotowanie Kandydatów do Bierzmowania w
tym roku rozpoczęliśmy 25 września. 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.
13. Trwają 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. Spotkanie
organizacyjne dla pielgrzymów odbędzie się w
Sobikowie 14 października o godz. 19:00. Na
spotkaniu wpłacamy pozostałą kwotę wyjazdu.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii do odebrania jest miesięcznik
„Różaniec“. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 04 X – 11 X
Niedziela 04.10.
8.30 (Czachówek)
Refleksja na XXVII
10.00 + Marianny, Edwarda, Danuty Wiśniewskich, Wacława
Augustyniaka, Ireneusza Rolę, Romana Szymańskiego,
Niedzielę Zwykłą
Krzysztofa Karalucha
10.00 + Marianny Kamińskiej w 20 rocz. śmierci
„Co Bóg złączył…”
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Jana i Andrzeja Antosiewiczów, zm. z rodz. Królików
„Czy
wolno
mężowi
12.00 + Edwarda Gostkowskiego w 17 rocz. śmierci, zm. z
rodz. Gostkowskich
oddalić żonę?” Pan Bóg przypomina nam
CHRZEST: Jakub Andrzej Lach ; Olaf Andrzej Kosicki
dzisiaj o swoim zamyśle dla małżeństwa.
13.15 + Tadeusza Płaczka
Żyjemy w czasach, gdy godność i stałość
13.15 + Franciszki i Antoniego Samorajów
tego
sakramentu
jest
zagrożona
Poniedziałek 05.10.
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
i nieustannie podważana. Czytania
17.00 + Stanisławy Polak w 30 dni po śmierci
z Księgi Rodzaju i Ewangelii św. Marka
Wtorek 06.10.
mówią wyraźnie o stworzeniu „mężczyzny
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
i kobiety” dla wspólnego życia
17.00 Intencja wolna
Środa, 07.10.
i przypominają, że „co Bóg złączył, tego
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
człowiek niech nie rozdziela”. Łaska
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
sakramentu małżeństwa nie jest czczym
Za parafian
ludzkim wymysłem, lecz rzeczywistą Bożą
+ Krystyny w 12 rocz. śmierci, Stanisława Rosłonów
Czwartek 08.10.
mocą, uzdalniającą do wytrwania
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
w jedności i pomnożenia miłości.
17.00 Intencja wolna
Piątek, 09.10.
/Hanna Ożdżyńska/
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
17.00 Intencja wolna
Sobota, 10.10.

15.00 ŚLUB: Julia Filipiak – Adam Molak
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
Weekly tweet - wpis tygodnia
17.00 + Artura, Stanisława i Marianny Grzesikiewiczów,
Elżbiety Królak
By dawać i czerpać ze współżycia małżeńskiego
18.00 O bł. Boże dla Iwony i Aleksandra w 30 rocz. ślubu
miłość, a w małżonku widzieć Boga samego,
Niedziela 11.10.
by w małżeństwie miłosnych relacji nie brakowało,
8.30 (Czachówek)
Jezus rzekł: «…już nie są dwoje, lecz jedno
10.00 + Edmunda Wlazło w 19 rocz. śm., Andrzeja oraz zm. z
ciało…»,
rodz. Wlazłów i Kacprzaków
i dodał: «… i złączy się ze swoją żoną,
10.00 O Boże bł. dla Moniki, Bartka, Zuzi, Krzysia oraz
i będą oboje jednym ciałem»,
za + Pawła Pęczka
byś mógł powiedzieć Panu:
12.00 + Zbigniewa, Heleny i Władysława Czupryńskich, Jana
jak w miłości Bożej, tak w tym związku wytrwałem.
Należytego, Bronisławy Krawczyk
12.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Joanny Trzeciak w 80
rocz. ur.
Kazimierz
CHRZEST: Zofia Halina Stereńczak

13.15 + Piotra w 20 rocz. śm. , Wiesława Biczyków

13.15 + Zofii, Stanisława i Wandy Zwolińskich
Intencja KŻR na miesiąc Październik:
18.00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do
Bierzmowania
Za XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu
+ Józefa, Marianny, Franciszka oraz dziadków Łuczaków
Biskupów poświęconego rodzinie.
intencje spisano 28.09.15
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