Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 29 (100) Rok III 04.09.2016

XXIV Niedziela Zwykła

Rok Miłosierdzia
8.12.2015 – 20.11. 2016

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Wj 32, 7-11. 13-14 (Bóg przebacza grzesznemu ludowi)
Psalm responsoryjny: Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19 (R.: por. Łk 15, 18)
Drugie czytanie: 1 Tm 1, 12-17 (Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników)
Ewangelia: Łk 15, 1-32 (Radość z nawrócenia grzesznika)

Drodzy Parafianie i Czytelnicy!

Setne wydanie naszych "Wieści
parafialnych" skłania nas do małej
refleksji. Gazetka, która ukazuje się od
18 maja 2014 r. została powołana do
życia jako pismo informujące wiernych
o tym, co dzieje się w naszej Parafii.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy
chętnie sięgają po naszą gazetkę. Każdy
jubileusz jest okazją do zobaczenia, ile
dobra udało się osiągnąć. Tak też jest z 100 numerem wydania naszego pisma
parafialnego. Aż się nie chce wierzyć, że to już setny numer… Dziś trudno
wyobrazić sobie naszą parafię bez „Wieści Parafialnych”. Dziękujemy Panu
Bogu, że natchnął naszego ks. Proboszcza Włodzimierza Czerwińskiego , aby
wydawać w naszej parafii gazetkę oraz za odwagę do realizacji tego dzieła.
Jednak, aby to nasze parafialne pismo mogło się dalej ukazywać, rozwijać
i spełniać jak najlepiej swoją funkcję potrzebni są ludzie, którzy będą je tworzyć,
a także ci, którzy będą chcieli z niego korzystać. Dlatego zachęcamy Was
Drodzy Czytelnicy, abyście chętniej dzielili się z nami (z Redakcją) swoimi
pomysłami, czy też uwagami dotyczącymi gazetki. Nieustannie zwracamy się
z prośbą o zaangażowanie i pomoc w tworzeniu kolejnych numerów naszego
pisma. Jednocześnie pragnę gorąco podziękować osobom, które do tej pory
piszą i pisały artykuły do naszej gazetki za ich pełne poświęcenia i troski
zaangażowanie. Dziękuję także tym, którzy z nami współpracują okazjonalnie
i proszę o dalszą owocna współpracę. Cieszmy się z tego dzieła, które u nas
powstaje - wspierajmy je także naszymi modlitwami!
/Ks. Mariusz/
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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

100 numer „Wieści
Parafialnych”
Dzisiaj otrzymujecie Państwo 100
numer
naszego
tygodnika
parafialnego „Wieści Parafialnych”.
Już nie wiele osób pamięta, że
pierwszy numer nazwany roboczo
„Ecclesia nostra” – Nasz Kościół,
ukazał się 18.05.2014 r. Od
drugiego numeru funkcjonuje już obecna nazwa. To już
trzeci rok publikacji, jakże potrzebnej nam nie tylko od
święta, ale i na co dzień, do którego zaglądamy jak do
kalendarza i swoistego parafialnego wademecum. To z jego
łamów czerpiemy informacje kierowane do nas przez Ks.
Proboszcza o najważniejszych wydarzeniach z życia parafii,
a także dane potrzebne do medytacji liturgii słowa. Mamy
informacje o intencjach mszalnych, ogłoszeniach
duszpasterskich, które niekiedy umykają nam po ich
wysłuchaniu w czasie mszy niedzielnych. Znajdziemy tu
życzenia od Duszpasterzy: świąteczne, urodzinowe i
okolicznościowe dla parafian. Możemy zastanowić się nad
tekstami refleksji niedzielnych kapłanów i osób świeckich z
ostatniej strony i pomedytować nad przekazem
coniedzielnej Ewangelii w rubryce wpisu tygodnia (Weekly
Tweet). Oprócz zrozumiałych sukcesów mamy świadomość
niedoskonałości tekstów, zdarzających się literówek i
błędów. Z nadzieją na dalszy rozwój, oczekujemy większego
zaangażowania innych w prace nad ulepszaniem treści i
formy naszej gazetki. Zachęcamy do redagowania naszego
tygodnika tych, którzy z różnych względów przestali
uczestniczyć tą drogą w życiu parafii, jak również nowe
osoby:
wspomagających,
dojeżdżających
księży,
nauczycieli, katechetki, animatorów, ministrantów i innych
chętnych. Z zainteresowaniem przeczytamy o pracy
Parafialnych Zespołów: „Genesis”, Caritas oraz Róż Kółek
Różańcowych. Sto numerów, to 100 tygodni, to
jednocześnie czas, w którym zebraliśmy mnóstwo cennych
doświadczeń. W tym czasie dane nam było przeżyć
wspaniałe chwile odnotowane skrzętnie przez autorów
tworzących nasz tygodnik. To wizyty nuncjusza
apostolskiego w Polsce, I-sze Komunie Św. I Bierzmowania,
już trzy Festyny rodzinne, kilka pielgrzymek, wizytę
uczestników ŚDM z Ekwadoru i wiele innych wydarzeń w
parafii. Jak potrzebna to „gazetka”, jak ją pieszczotliwie
nazywamy, przekonujemy się w okresie wakacji, gdy jest
nam jej tak najzwyczajniej brak. Wzrasta też
zainteresowanie tą formą kontaktu kapłanów z wiernymi, o
czym świadczyły chociażby zawiedzione miny osób, dla
których zabrakło „Wieści Parafialnych” w ubiegłą niedzielę
przed kaplicą w Czachówku i w kościele w Sobikowie, mimo

tego samego nakładu wydawnictwa. Jak widać bierzemy nie
tylko po jednej sztuce do domu, ale jak zauważyliśmy
również dla sąsiadów i osób, które tego dnia nie mogą
uczestniczyć we Mszy Św., a z zainteresowaniem czytają
nasze „Wieści Parafialne”. W artykule redakcyjnym do
pierwszego numeru naszego tygodnika ks. Proboszcz
Włodzimierz Czerwiński napisał: „ Niech stanie się on
narzędziem do głębszego przeżycia wiary i pogłębienia
więzi z parafią”. Myślę, że oba założone cele spełniają się
na naszych oczach i urzeczywistniają się co tydzień.
/Kazimierz Dusza/
-------------------------------------------------------------------------------

73 rocznica wywózki parafian z
Czachówka, Kiełbaski i Uwielin do
Treblinki
8
września
w
czwartek o godz.
18.00, w 73 rocznicę
wywózki parafian z
Czachówka,
Kiełbaski i Uwielin
do Treblinki w dniu
21 sierpnia 1943, w
Czachówku miała
miejsce podniosła uroczystość. Po Mszy Św. w święto
Narodzenia Najświętszej Marii Panny sprawowanej przez
Proboszcza ks. prał. Włodzimierza Czerwińskiego w intencji
wywiezionych i zmarłych w Treblince parafian w czasie II
wojny światowej, dalsze obchody odbyły się pomniku im
poświęconym. Jak co roku od czasu odsłonięcia pomnika
14 września 2011 r. z pamiątkową tablicą poświęconą
wcześniej przez bp. Tadeusza Pikusa, udział brała
społeczność parafii, młodzież ze Szkoły Podstawowej im.
ks. Jana Twardowskiego z pocztem sztandarowym i
strażacy ze sztandarem OSP w Cendrowicach oraz rodziny
wywiezionych do Treblinki. Po Mszy św. przy pomniku autor
i inicjator budowy pomnika Kazimierz Dusza, jak co roku
przypomniał zebranym wydarzenia z przed 73 laty, jakie
dokonały się na tym terenie. Następnie P. Bogumiła Dusza
zarecytowała przejmujący wiersz „Pamięci naszym
mieszkańcom” autorstwa p. Kazimierza, przypominający
wywózkę do Treblinki.
Pamięci naszym mieszkańcom
Przyjechali hycle w budach, w niemieckich mundurach,
z gotowymi do strzału rękami na kaburach
i od chaty do chaty, między opłotkami,
węszyli jak za psami, stąd gospodarzami.
Wśród krzyków, płaczu, jęków tylko halt, halt słyszano,
gdzieś z piwnicy cichy szept słychać, tylko nie płacz mamo,
a zabierano nie patrząc, czy stary czy młody,
po kolei, w ten wieczór sierpniowy, pogodny.
Żegnały żony mężów, matki synów spłakane,

pod lufami karabinów pędzonych w nieznane,
odartych z dumy, niewinnych, nieraz prosto z pola,
w niemocy podniesione ręce i nieznana dola.
Z Czachówka spędzono dwunastu w pośpiechu,
nawet z kulawego starca było im do śmiechu,
pozostałych z Kiełbaski na budę wepchali,
plandeką podłość zakryli i w dal pojechali.
Miejsce katorżniczej pracy z daleka od domu,
wkrótce się wyjaśniło, gdy pierwszy akt zgonu
dotarł do czekającej matuli na synka,
Karny Obóz Pracy nad Bugiem - Treblinka.
Nie łatwo po ciężkiej pracy, przy głodowej racji,
nawet tym co skradli z obozowej kolacji
kromkę chleba lub kartofla, bo strażnik czatował,
a najeźdźca by upodlić, cięższą pracę szykował.
Niech te kilka słów wspomnienia o naszych rodakach,
Apelem Poległych im będzie, i o tych Polakach
co bezpowrotnie odeszli w bólu, cierpieniu i ciszy,
od nas dzisiaj w rocznicę wywózki, tę modlitwę usłyszy.
Kolejnym punktem obchodów tego wieczoru był Apel
Poległych poświęcony imiennie wszystkim upamiętnionym
na pomniku. Uroczystość zakończona została
odśpiewaniem hymnu narodowego w pełnym brzmieniu.
/Kazimierz Dusza/
------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenia duszpasterskie
1.

Dziś o godz. 13:15 rozpoczęcie
przygotowania do przyjęcia I Komunii Św. dla
dzieci klas III i ich rodziców. Podczas Mszy Św.
dzieci otrzymają indeksy. Przygotowanie dla
Kandydatów do Bierzmowania rozpoczniemy w
sobotę 24 września o godz.19:00. Informacje dla
dzieci komunijnych i młodzieży bierzmowanej będą
również zamieszczane na naszej stronie parafialnej.
Rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za dzieci,
młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania
stojący pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec“. Dziś ofiary
zbierane na tacę przeznaczone są na Warszawskie
Metropolitalne Seminarium Duchowne. Na prośbę
Ojca Świętego Franciszka i włoskiej Caritas we
wszystkich kościołach w Polsce, w przyszłą niedzielę
będzie miała miejsce zbiórka do puszek na rzecz ofiar
trzęsienia ziemi we Włoszech.
2. Dziękujemy mieszkańcom Sierzchowa i Ługówki
za posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na
dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o
to mieszkańców Gabryelina i Ławek.
3. W tym tygodniu odbyły się spotkania: Animatorów
Kandydatów do Bierzmowania, Parafialnego Zespołu
Caritas,
Parafialnej Rady Duszpasterskiej,
Parafialnej Rady Ekonomicznej. Omówiono plany

duszpasterskie na kolejny rok szkolny i
katechetyczny. Ustalono terminy: I Komunii św. na 20
i 21 maja 2017 r., Rocznicy I Komunii św. na 4
czerwca, Bierzmowania na 8 maja. Wybrano nowy
zarząd Parafialnego Zespołu Caritas w składzie:
Elżbieta Talarek, Zofia Antosiewicz i Urszula
Tywonek oraz Ryszard Rosłon i Zdzisław Tywonek
4. 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.
5. Z okazji Odpustu Parafialnego planujemy
otwarcie ekspozycji zabytkowych szat i innych
paramentów liturgicznych na plebanii. We
wtorek 13 września od godz. 8.00 prosimy o
pomoc w montażu gablot wystawienniczych i
przygotowaniu eksponatów. Osoby mogące
pomóc prosimy o zgłoszenie się w zakrystii.
6. 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.
7. Chcemy utworzyć scholę parafialną, która
zajęłaby się oprawą muzyczną podczas
niedzielnych Mszy św. o godz. 13.15. Dzieci,
które chciałby śpiewać w scholi prosimy o
kontakt z ks. Mariuszem lub p. Organistą.
Zapraszamy również młodzież grającą i
śpiewającą do współpracy przy oprawie
muzycznej Mszy św. dla bierzmowanych o
godz. 18.00.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela” a w niej lista bezpłatnych leków dla
seniorów. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz jubileuszowy, 100 numer tygodnika
parafialnego „Wieści Parafialne”.

Intencje Mszalne 11 IX – 18 IX 2016
Niedziela 11.09. XXIV Niedziela zwykła
8.30(Czachówek) Za + c.r. Zawadka
8.30(Czachówek) O Boże bł. dla Alicji w 4 rocz. ur. ,
Edwarda w 79 rocz. ur. i w 57 rocz. ślubu Ireny iEdwarda
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
13.15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Zuzanny w 18
rocz. urodzin
Poniedziałek 12.09.
10.00 Intencja wolna
18.00 + Ewy Urbańskiej w 2 rocz. śm. , dziadków
Tomasza i Janiny Karaszkiewiczów, zm. z rodz. Arkitów
Wtorek 13.09.
10.00 Intencja wolna
18.00 + Marianny w 8 rocz. śm. , Bogusława,
Radosława, Wacława Buraczyńskich
Środa 14.09. Odpust parafialny
10.00 + Kazimierza w 16 rocz. śm. , Stanisławy,
Katarzyny, Stanisława Gozdalików, Anieli, Jana,
Zdzisława Bursów
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Piątek 16.09.
17.00 + Leszka Piotra Jakubiaka w 30 dni po śmierci
18.00 + Edwarda, Zuzanny, Franciszka, Ryszarda
Dobrowolskich
Sobota, 17.09.
17.30 + Krzysztofa Iwaniuka w 12 rocz. śm.
18.00 + Zenona w 1 rocz. śm. , Aleksandra
Anuszewskich, zm. z rodz. Anuszewskich i Kucińskich
Niedziela 18.09. XXIV Niedziela zwykła
8.30(Czachówek) + Stefanii Pawłowskiej
10.00 + Wiesława w 6 rocz. śm. , Jana w 21 rocz. śm.,
Aliny, Władysława, Józefy Kopytów, Franciszki
Zawadzkiej w 50 rocz. śm
10.00 + Tadeusza w 19 rocz. śm. , Krzysztofa
Szymaniaków
12.00 + Marianny Karaszkiewicz, zm. z rodz.
Karaśkiewiczów
Chrzest: Stanisław Łuczak, Maja Badowska

Refleksja na
XXIV Niedzielę Zwykłą
„Liczy się miłość, nie poprawność"
Najważniejszym
przesłaniem
przypowieści o Synu Marnotrawnym nie
jest Boże miłosierdzie (tu ono jest
opisane bardzo skromnie). W tej
przypowieści chodzi o pytanie o jakość
naszego bycia z Bogiem. Gdyby starszy
syn był z ojcem z czystej miłości,
wówczas nie robiłby ojcu wymówek w
stylu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego
rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z
przyjaciółmi". Na pewno lepiej jest być z Bogiem w taki sposób,
niż być "synem marnotrawnym", ale bycie z Bogiem nie z czystej
miłości, lecz "z przyzwoitości" tak naprawdę niewiele daje
człowiekowi - stawia go ciągle w dużej duchowej odległości od
Boga. Nie wystarczy być poprawnym, aby żyć w Niebie. Trzeba
umieć kochać.
/Mieczysław Łusiak SJ/

12.00 + Wandy w 8 rocz. śm. , Katarzyny w 35 rocz. śm.
Oliszewskich, zm. z rodz. Oliszewskich i Krawczyków
13.15 + Zm. z rodz. Kłosiewiczów

13.15 + Elżbiety Gugała w 4 rocz. śm. , Henryka Krawczyka w
19 rocz. śm.

Intencje spisano 09.08.16


Weekly tweet

- wpis tygodnia

Aż trzema przypowieściami Jezus przemawia
i tak jak faryzeuszów, i nas dzisiaj poprawia.
Bo nie ważne czy to owca, drachma czy syn zaginął,
cieszmy się gdy nas Pan odnalazł i przyjął.
Odnajdź w sobie wiarę i wróć - to się opłaca,
bo« radość powstaje … z jednego grzesznika,
który się nawraca».

Kazimierz


Tweet od Papieża
Dawanie świadectwa miłosierdzia
w dzisiejszym świecie jest
zadaniem, od którego nikt z nas nie
może się uchylać.
/Franciszek/
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