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XXIII Niedziela Zwykła

Rok Miłosierdzia
8.12.2015 – 20.11. 2016

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)
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)

Słowo Ks. Proboszcza na rozpoczęcie nowego
roku szkolnego i katechetycznego 2016/2017
Bracia i Siostry, Dzieci i Młodzieży!
Środa 31 sierpnia była ostatnim dniem wakacji. W czwartek nastąpiła inauguracja
nowego roku szkolnego i katechetycznego. Gwar wypełnił szkolne korytarze.
Powitania. Powakacyjne wspomnienia. W wielu
szkołach – gimnazjach i liceach smak pierwszych
chwil w nowym otoczeniu i nowym miejscu.
Wszyscy pamiętamy ten pierwszy szkolny
dzwonek; starsi i młodsi, kiedy wracaliśmy po
wakacjach do szkoły. Szkoła to przestrzeń
wspólnoty
młodzieży
i
pedagogów,
wychowawców i nauczycieli, uczniów i rodziców.
Miejsce, w którym się uczy, wychowuje, kształtuje
umysły, wrażliwość estetyczną i moralną. Także
pogłębia wiarę, dzięki pracy katechetek
i katechetów. W szkole zdobywa się wiedzę
i wychowuje się młode pokolenie, które weźmie
odpowiedzialność za losy Ojczyzny, będzie
kształtować jej oblicze.
„Takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – znane są słowa Jana Zamoyskiego.
Warto je przypomnieć raz jeszcze na progu nowego roku szkolnego
i katechetycznego. I życzyć młodym ludziom znajdowania w polskiej szkole równowagi
między tym, co służy poznaniu, wzbogaca wiedzę i poszerza intelekt, a tym, co uczy
żyć odważnie, mądrze i rozsądnie. A także życzyć tego, aby szli przez swoje młode
życie z Chrystusem, Jego drogą i z Jego przykazaniami. Prowadzeni przez Kościół,
rodzinę, szkołę i wychowawców. Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy,
Katecheci, Uczniowie, życzę Wam serdecznie, aby ten nowy rok szkolny był rokiem
dobrym, pomyślnym we wszystkich wymiarach szkolnego życia, naznaczonym Bożą
łaską. Szczęść Boże.
/ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński, Wasz Proboszcz/
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Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.30 – 18.00
sobota
8.00 – 9.30
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
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

Pierwsza pielgrzymka Koła
Przyjaciół

Radia

Maryja

W dniu 20.08.2016 r w sobotę miała miejsce pielgrzymka do
Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana
Pawła II w Toruniu przy Drodze Starotoruńskiej 1,
zorganizowana przez parafialne Koło Przyjaciół Radia Maryja.
Wcześnie rano 44 uczestników pielgrzymki o godz. 6.00
pożegnał i pobłogosławił nie żałując święconej wody proboszcz
ks. prał. Włodzimierz Czerwiński. Kościół do którego
pielgrzymowaliśmy to obiekt o bardzo nowoczesnej konstrukcji
projektu arch. inż. Andrzeja
Ryczki, o wysokości 50 m,
który może pomieścić 3 tys.
osób w tym ma 900 miejsc
siedzących.
Budowa
rozpoczęła się 20 czerwca
2012 roku z inicjatywy
o.Tadeusza Rydzyka. W trzy
miesiące później 8 września
wmurowano akt erekcyjny, a
trzy lata później 5 września 2015 roku odbyło się uroczyste
wmurowanie w mury kościoła kamienia węgielnego wyjętego
z fundamentów pierwszej Bazyliki Św. Piotra w Watykanie.
Świątynia wzniesiona staraniem OO. Redemptorystów w pobliżu
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, która powstała z
ofiar społeczeństwa polskiego w kraju i na obczyźnie, jest wotum
wdzięczności za pontyfikat pierwszego Polaka na Stolicy
Piotrowej. Jest to również świadectwo Jego świętości, a także
świadectwo umiłowania naszego Narodu i Ojczyzny. W dniu 18
maja br. w 96 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II uroczystego
poświęcenia wotywnego Sanktuarium dokonał konsekrator JEm
ks. kard. Zenon Grocholewski, którego Papież Franciszek
mianował swoim Specjalnym Wysłannikiem (Legatem) na tę
uroczystość, aby w ten sposób uczcić Św. Jana Pawła II,
apostoła Bożego Miłosierdzia. Współkonsekratorami byli JEm
ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski i JE ks.
bp Andrzej Suski, biskup toruński. W koncelebrze uczestniczyło
około 400 kapłanów, w tym księży, kardynałów i biskupów.
Wśród nich m.in.: JE ks. abp Celestino Migliore, nuncjusz
apostolski w Polsce i JE ks. abp Mieczysław Mokrzycki
metropolita lwowski, b. sekretarz Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Droga urozmaicona modlitwą, godzinkami, litanią i śpiewem
minęła bardzo szybko, a że pogoda była tego dnia wspaniała,
postoje przedłużały się czasem o 15-20 minut. O godz. 12.00
wzięliśmy udział we Mszę Św. sprawowanej przez o. kustosza
sanktuarium redemptorystę Władysława Bodzionego, który
wygłosił też homilię przepojoną apelem o głęboką wiarą
młodego pokolenia, patriotyzmem i historią. Oczywiście nasza
pielgrzymka z parafii św. Stanisława BM, zgłoszona dużo
wcześniej została przywołana w intencjach mszalnych tego dnia,
za którą modlił się jeden z koncelebrujących księży opiekunów
przybyłych tego dnia pielgrzymek do Torunia. Po Mszy św.

kustosz o. Władysław Bodziony opowiedział zebranym grupom
pielgrzymkowym historię powstania, budowy i plany
wykończenia nowej świątyni, która w dwóch trzecich jest
wybudowana, ale w jednej trzeciej wymaga jeszcze
dokończenia, zwłaszcza w robotach wykończeniowych.
Redemptorysta nawiązał też do wizerunków postaci
przedstawionych na freskach ściennych po obu stronach
prezbiterium, szczegółowo omawiając kolejno wszystkich
Polaków: świętych, błogosławionych, zasłużonych polityków,
dowódców i obrońców Ojczyzny. Po zakończeniu wspaniałej
lekcji historii ks. kustosza, każdy z uczestników mógł przejść
obok figury naturalnej wielkości siedzącego w fotelu Papieża
Jana Pawła II w części centralnej
prezbiterium. Ta część prezbiterium
znajdująca się tuż za głównym
ołtarzem, gdzie sprawowane są Msze
św., przypomina pieczołowicie
odwzorowaną prywatną kaplicę Jana
Pawła II na Watykanie. Na centralnej
ścianie tejże kaplicy znajduje się
obraz ofiarowany przez Papieża
Polaka śp. ks. Mirosławowi
Drozdkowi twórcy i kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Właśnie ten obrazikonę Matki Bożej Częstochowskiej otrzymaną od Jana Pawła II
z Jego watykańskiej kaplicy i podpisem JP II, Ks. Drozdek
przekazał w 2004 ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Pielgrzymi mieli
możliwość pomodlić się w kaplicy Miłosierdzia Bożego, kaplicy
Pamięci, w dolnej części sanktuarium, poświęconej
męczennikom polskim, którzy ratowali Żydów oraz przed
Najświętszym Sakramentem. Dodać również należy, że chyba
Opatrzność sprawiła, że na naszej drodze po sanktuarium,
mimo, że nie było to zaplanowane, spotkaliśmy również o. dr.
Tadeusza Rydzyka, założyciela dyrektora Radia Maryja i wielu
dzieł powstałych przy Radiu Maryja, oraz pomysłodawcę
budowy nowej świątyni, któremu twórczyni Koła Przyjaciół Radia
Maryja w Sobikowie Bogusia Dusza, opowiedziała krótko o
naszym Kole i parafii, co zostało, za zgodą Ojca Dyrektora,
uwiecznione na zdjęciach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z
tego wyjazd w zakładce Galeria na stronie internetowej parafii.
O godz. 15.00 z półgodzinnym poślizgiem przyszedł czas na
zaplanowany smakowity obiad, z zupą pieczarkową (bez
ograniczeń), ziemniakami ze schabowym i surówką, który
zjedliśmy w jednej ze stołówek pobliskiej Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej. W powrotnej drodze niezapomnianej
pielgrzymki nie było końca religijnym i maryjnym pieśniom w
wykonaniu niżej podpisanego i uczestników pielgrzymki do
Torunia. Sobików przywitał nas późnym wieczorem ok. 22.00.
Usatysfakcjonowani pielgrzymi czekają już na zgodę ks.
proboszcza na kolejny nie mniej udany wyjazd do sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu, gdzie od jesieni 2006 roku do Kaliskiego
Sanktuarium przybywają Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja z
całej Polski w ramach pierwszoczwartkowych modlitw za rodziny
i w obronie poczętego życia.
/Kazimierz Dusza/

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. Taca inwestycyjna przeznaczona będzie
na pokrycie kosztów wykonania ekspozycji szat
liturgicznych i innych zabytków ruchomych przy
kancelarii. Po przerwie wakacyjnej powracamy do
Mszy św. o godz. 13.15. Podczas tej Mszy św. zostaną
poświęcone książki i przybory szkolne uczniów klas
zerowych i pierwszych. W przyszłą niedzielę ofiary na
tacę
przeznaczone
będą
na
Warszawskie
Metropolitalne Seminarium Duchowne.

2. Od tej niedzieli dzieci będą otrzymywały
pamiątki uczestnictwa w niedzielnej Mszy
Świętej, które należy wklejać do zeszytów do
religii. Dzieci, które w ciągu całego roku
szkolnego i katechetycznego zbiorą wszystkie
pamiątki, otrzymają nagrody podczas festynu
parafialnego.
3. Dziękujemy mieszkańcom Julianowa za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami
na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę
prosimy o to mieszkańców Sierzchowa i
Ługówki.
4. Rozpoczął się nowy rok szkolny i
katechetyczny. Jak zwykle zapraszamy na Mszę
św. inaugurującą w szkole w Dobieszu w
czwartek 8 września, spowiedź od godz. 8.30,
Msza św. o godz. 9.00.

5. W tym tygodniu odbędą się spotkania:
- w poniedziałek 5 września o godz. 18:40 Animatorzy
Kandydatów do Bierzmowania,
- we wtorek 6 września o 18:40 Parafialny Zespół
Caritas. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich
chętnych, którzy chcą się włączyć w pracę naszego
Caritasu,
- we środę 7 września o godz. 18:40 Parafialna Rada
Duszpasterska,
- w piątek 9 września o godz. 18:40 Parafialna Rada
Ekonomiczna
- w sobotę 10 września o 10:00 zbiórka wszystkich
ministrantów w związku z nowym rokiem
duszpasterskim i odpustem parafialnym.
6. W czwartek 8 września o godz. 19.00 w Czachówku
odprawimy Mszę św. w intencji pomordowanych i
zmarłych w czasie II wojny światowej parafian, w 73
rocznicę wywózki naszych parafian z Czachówka i
Kiełbaski do Treblinki. Zapraszamy szczególnie
młodzież i członków OSP z naszej parafii do udziału
w tej uroczystości.
7. W przyszła niedzielę 11 września o godz. 13:15 dla
klas III i ich rodziców rozpoczęcie przygotowania do

przyjęcia I Komunii Św. Podczas Mszy Św. dzieci
otrzymają indeksy. Przygotowanie dla Kandydatów
do Bierzmowania rozpoczniemy 24 września o
godz.19:00. Informacje dla dzieci komunijnych i
młodzieży bierzmowanej będą również zamieszczane
na naszej stronie parafialnej.

8. W środę 14 września obchodzić będziemy
odpust parafialny Podwyższenia Krzyża
Świętego. Msze św. odprawimy o godz. 10.00 i
18.00. Głównej Mszy św. o godz. 18.00
przewodniczyć będzie ks. Bp Michał Janocha.
Po Mszy św. procesja odpustowa. Serdecznie
prosimy strażaków, ministrantów, bielanki i
wszystkie grupy parafialne o włączenie się w tę
liturgię. Odpust poprzedzi Nabożeństwo
czterdziestogodzinne. Początek w poniedziałek
12 września Mszą św. o godz. 10.00.
Wystawienie Najśw. Sakramentu do godz. 12.00
i od godz. 17.00. Msza św. o godz. 18.00. We
wtorek 13 września taki sam porządek
nabożeństw.
9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
- Wojciech Mateusz Stankiewicz, kawaler z
Nieporętu i Anna Klaudia Oneksiak, panna z
Czachówka w par. tutejszej. Zapowiedź druga.
- Kamil Boguta, kawaler z Warszawy i Edyta
Magdalena Kowalska, panna z par. tutejszej.
Zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
10. W dniach 16-18 września planujemy
pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej i w
Bieszczady. Koszt pielgrzymki wynosi 450 zł.
Przy zapisach wpłacamy zaliczkę w wysokości
200 zł. Zakrystii możemy pobrać szczegółowy
program pielgrzymki. Zapraszamy.
11. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria
serdecznie zaprasza 10 września
o godz. 12:00 na Europejskie Dni Dziedzictwa oraz 11
września o godz. 11:00 na Gminne Święto Plonów,
które odbędą się w Czersku. Pan Burmistrz zachęca
mieszkańców wsi do przygotowania koszy
dożynkowych lub podarowanie płodów rolnych lub
kwiatów, które będą wykorzystane do dekoracji sceny
i miejsca obchodów Gminnego Święta Plonów

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 04 IX – 11 IX 2016
Niedziela 04.09. XXIII Niedziela zwykła
8.30(Czachówek) + Tadeusza Szymańskiego
8.30(Czachówek) Za + c.r. Kowalskich i Pieniążków
10.00 + Stefana Kowalczyka (im), Antoniny i Józefa
Kłoszewskich
10.00 + Jerzego Badowskiego w 10 rocz. śm. Rozalii i
Bolesława Badowskich, Antoniego i Stanisławy Pęczek
12.00 + Zdzisława Bernarciaka, Stefanię, Jana
Łukasiewiczów, dziadków Matulków
12.00 + Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze łaski
dla Zofii i Ignacego Krawczyków w 35 rocz. ślubu
13.15 + Władysława Urbanowicza w 6 rocz. śm.,
Wiktorii, Antoniego i Eugeniusza Urbanowiczów,
Stanisławy i Franciszka Zwolińskich
13.15 + Alicji Szturemskiej – int. Mieszkańców
Sierzchowa
Poniedziałek 05.09.
18.00 + Mariana Makulskiego w 30 dni po śmierci
Wtorek 6.09.
18.00 O moc Ducha dla Marka i Magdaleny Cieślak
Środa 07.09.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Władysława w 6 rocz. śm. , Wiktorii, Antoniego,
Eugeniusza Urbanowiczów, Stanisławy, Franciszka
Zwolińskich
Czwartek 08.09. Święto Narodzenia NMP
18.00(Czachówek) Za poległych i pomordowanych w II
Wojnie światowej w 73. rocz. wywózki mieszkańców
Piątek 09.09.
18.00 + Mariana Makulskiego
Sobota, 10.09.
15.00 CHRZEST: Wiktoria Surała
17.30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Krzysztofa i
Krystyny Gorzkowskich z okazji 30 rocz. ślubu
18.00 + Marianny w 11 rocz. śm. , Apoloniusza
Gryczków
Niedziela 11.09. XXIV Niedziela zwykła
8.30(Czachówek) Za + c.r. Zawadka
10.00 + Czesława Jarosińskiego w 18 rocz. śm. , Artura
Wójcika, Krzysztofa Laseckiego, zm. z rodz.
Włodarczyków
10.00 + Wacława i Jadwigi Augustyniaków
12.00 + Sławomira w 9 rocz. śm. , Henryka w 4 rocz. śm.
, Wiktorii w 24 rocz. śm. Boguszów, Janiny, Romualda
Sztubów, Antoniego Piecyka w 4 rocz. sm
12.00 + Jana, Genowefy, Andrzeja Miess i rodzeństwo
Siekierzyńskich
CHRZEST: Natalia Michalska

Refleksja na
XXIII Niedzielę Zwykłą
Dobra "nienawiść"
Jezusowi chodzi oczywiście nie o
nienawiść w sensie ścisłym, ale o
to, byśmy potrafili zostawić
wszystko, gdy gra toczy się o życie
wieczne. Kto nie umie wyrzec się
wszystkiego,
kto
swoją
egzystencję opiera na ludziach,
albo na tym, co posiada, ten nie
może być uczniem Jezusa, bo nic z Jego nauki nie
zrozumie. Jego nauka czyni człowieka niesamowicie
mocnym, zdolnym stoczyć zwycięsko każdą bitwę ze
złem. Jednak człowiek ten musi być wewnętrznie
wolnym od wszelkich przywiązań do tego, co ziemskie.
/Mieczysław Łusiak SJ/

13.15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Zuzanny w 18 rocz.
urodzin

Intencje spisano 31.08.16


Weekly tweet

- wpis tygodnia

Dziś znów Jezus z miłością nas przywołuje,
do wyznawania szczerze wiary i oczekuje,
od ciebie, ode mnie, od nich, od nas, każdego,
«…nikt z was, kto nie wyrzeka się
wszystkiego,
co posiada, nie może być uczniem moim ».
Więc weź swój krzyż i idź z Panem
to obowiązkiem twoim.
Kazimierz


Tweet od Papieża
Miłosierdzie Boga
względem nas popycha
do miłosierdzia wobec bliźnich
/Franciszek/
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