Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 30 (101) Rok III 18.09.2016

XXV Niedziela Zwykła

Rok Miłosierdzia
8.12.2015 – 20.11. 2016

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Am 8, 4-7 (Bóg ukarze gnębicieli ubogich)
Psalm responsoryjny: Ps 113 (112), 1b-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1b i 7b)
Drugie czytanie: 1 Tm 2, 1-8 (Wspólne błagania za wszystkich ludzi)
Ewangelia: Łk 16, 1-13 (Nie możecie służyć Bogu i Mamonie)

Żywa Korona Maryi – dar na jubileusz
300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej
W związku z jubileuszem 300-lecia koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze,
która przypada w 2017 r., paulini zachęcają do
tworzenia Żywej Korony Maryi. To inicjatywa
duchowych darów, które na nowo mają nas
zbliżyć do Królowej Polski a wraz z Nią do Jezusa.
Żywa Korona polega na podjęciu konkretnego
zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu
latach, pojednania z kimś po długim konflikcie,
postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków,
pornografii, odmawiania codziennie 10 różańca,
czytania Pisma Świętego czy innej duchowej
lektury. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w
formie papierowej i przysłać na Jasną Górę. – To my tworzymy Żywą Koronę Maryi. Nasze
oblicza, a w nich całe nasze życie i nasza historia wypisana na twarzach. Nasze pragnienia,
przeżycia, szczęście i cierpienia widoczne w naszych oczach. Chcemy być obliczem Maryi
– podkreśla o. Tomasz Tlałka, z ramienia Jasnej Góry współodpowiedzialny za tę
inicjatywę. Do fotografii należy koniecznie dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie
www.koronamaryi.pl. Zdjęcia będą sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i
prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafią
do Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak by każdy mógł je odnaleźć, gdy w
pielgrzymce przybędzie do Matki Bożej. – Będzie to symbol, że twoje życie zapisane jest w
Sercu Maryi – powiedział zakonnik. W odpowiedzi na duchowy dar wypisany na odwrocie
nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, paulini prześlą wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej,
jako znak, że „jesteś Diamentem w Żywej Koronie Maryi”. – W ten sposób wprowadzisz na
nowo Maryję do swego domu, swojej rodziny, swego życia. Złóż w Jej dłonie swoje sprawy
i twoje życie. Niech Ona stanie się Królową twego życia – piszą paulini na specjalnie
przygotowanej ulotce zachęcającej do składania duchowych darów. Zakonnicy mają
nadzieję, że w ten sposób Polacy wprowadzą na nowo Maryję do swojego domu, rodziny,
życia
i
Ona
stanie
się
Królową
naszych
wszystkich
spraw.
/Katolicka Agencja Informatyczna/

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. 17.30 – 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

Z życia parafii….
W ciągu ostatnich 3 miesięcy odbyło się wiele wydarzeń
duszpasterskich. Przypomnijmy je sobie jeszcze raz.
Lipiec 2016
Doktorat
ks.
Mariusza
Boguszewskiego: 3 lipca 2016 r.
gościliśmy w naszej wspólnocie
ks. Mariusza Boguszewskiego,
wicedyrektora Organizacji Kościół
w Potrzebie. Ponieważ ks.
Mariusz ostatnio obronił Doktorat,
jako wspólnota parafialna złożyliśmy mu gratulacje.
Imieniny ks. Prałata: 17 lipca
obchodziliśmy
imieniny
ks.
Dziekana. Zarówno w Czachówku
jak i Sobikowie z tej okazji odbyły
się okolicznościowe uroczystości.

Pielgrzymka ŚDM w Sobikowie:
22 lipca Pielgrzymka ŚDM z
Ekwadoru i Góry Kalwarii w
drodze do Pieczysk zatrzymała się
na odpoczynek w naszej parafii. Z
tego tytułu nasi Wolontariusze
ŚDM i parafianie przygotowali poczęstunek.
Sierpień 2016
Kolonie:
Od 2 sierpnia do 12 sierpnia
odbywały się kolonie dla dzieci
i młodzieży organizowane przez
naszą parafię. W tym roku kolonie
odbyły się w Rowach nad morzem.
Pielgrzymka do Torunia: 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
ks. prał. proboszcz 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 i
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.
Wrzesień 2016
Budowa nowego stopnia w
Prezbiterium:
22
Sierpnia
rozpoczęto budowanie nowego
stopnia w prezbiterium na którym
stanie nowa chrzcielnica jako
wotum za 1050 rocz. Chrztu Polski
77 rocz. Wybuchu II Wojny Światowej:
Z okazji 77 rocznicy wybuchu II
Wojny Światowej we czwartek 1
września o godz. 18.00 ks. Dziekan
odprawił Mszę św. polową w
intencji żołnierzy poległych we
wrześniu 1939 r. oraz o pokój w
Polsce i na świecie. Msza św.
została odprawiona przy kaplicy i Grobie Nieznanego
Żołnierza obok OSP w Czaplinie.
73 rocz. wywózki parafian do Treblinki:
8 września, w święto
Narodzenia Najświętszej
Marii Panny o godz. 18.00,
w 73 rocznicę wywózki
parafian z Czachówka,
Kiełbaski i Uwielin do
Treblinki w dniu 21 sierpnia
1943, w Czachówku Proboszcza ks. prał. Włodzimierz
Czerwiński odprawił Mszę Św. w intencji wywiezionych i
zmarłych w Treblince parafian w czasie II wojny światowej.
Dalsze obchody odbyły się pomniku im poświęconym. W
uroczystości 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.

Odpust parafialny:

W środę 14 września obchodziliśmy uroczystość
Podwyższenia Krzyża św., Odpust Parafialny. To drugi,
obok odpustu św. Stanisława BM odpust w parafii. Związany
jest on z pierwotnym tytułem parafii Krzyża św. a obecnie z
wezwaniem samego kościoła. W najstarszych dokumentach
pisanych z XV w. o Sobikowie wymienia się to wezwanie
jako patronalne kościoła i parafii. Uroczystościom
odpustowym przewodniczył JE ks. bp Michał Janocha. W
swej przepięknej homilii nawiązał do znaczenia krzyża w
historii zbawienia ale też i do miejsca krzyża w życiu
osobistym człowieka i jego tożsamościowotwórczego
znaczenia dla lokalnej wspólnoty. Po Mszy św. ks. Biskup w
towarzystwie ks. Proboszcza i Burmistrza Miasta i Gminy
Góra Kalwaria p. Dariusza Zielińskiego oraz Wójta Gminy
Chynów p. Tadeusza Zakrzewskiego dokonali poświęcenia
i otwarcia ekspozycji zabytkowych szat i paramentów
liturgicznych zachowanych w parafii. Szczególne miejsce
zajmują w niej 4 żelazne, kute krzyże, które wieńczyły
szczyty poprzedniego, pochodzącego z 1670 r. kościoła
drewnianego, rozebranego w 1950 r. Ciekawostką są
również tablice nagrobne pochodzące z przełomu XIX i XX
w. Wśród nich najlepiej zachowana jest tablica zmarłego w
1908 r. ks. Bolesława Tadeusza Bartłomiejewskiego,
wieloletniego proboszcza sobikowskiego. Wartą obejrzenia
jest również monstrancja pochodząca z 1747 r. /XWCz/

Ogłoszenia duszpasterskie
Dziś obchodzimy wspomnienie św.
Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.
Polecamy ich w modlitwie opiece
św.
Stanisława. Dziś również Dzień Społecznych
Środków Przekazu. Na prośbę Ojca Świętego
Franciszka i włoskiej Caritas we wszystkich
kościołach w Polsce, ma miejsce zbiórka do
puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we
Włoszech. Bóg zapłać za ofiary.
2. Dziękujemy mieszkańcom Gabryelina i
Ławek za posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy
kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą
niedzielę prosimy o to mieszkańców
Wincentowa.
3. Dziękujemy również za pomoc w organizacji
uroczystości
odpustu
parafialnego
Podwyższenia Krzyża św. Przewodniczył im ks.
Bp Michał Janocha. Szczególnie dziękujemy:
Beacie i Zbigniewowi Kaliba za obcinanie
krzewów, Bożenie Gostkowskiej, Jolancie
Górzyńskiej, Katarzynie Olizarowicz
za
dekorowanie krzyża i pomoc w sprzątaniu na
plebanii, p. Kościelny, p. Edwardowi
Gnatowskiemu, p. Stanisławowi Gnatowskiemu

1.

za przygotowanie kościoła i terenu wokół
świątyni, p. Organiście i p. Małgorzacie
Prelewicz za śpiew, p. Janowi i Elżbiecie
Szymańskim, p. Zbigniewowi i Elżbiecie
Talarek, p. Kazimierzowi i Bogumile Dusza za
podarowane owoce oraz Ministrantom,
Bielankom, dzieciom ze szkół podstawowych,
strażakom OSP, Cendrowiankom, Kołom
Żywego
Różańca,
Kandydatom
do
Bierzmowania, p. Katechetkom, osobom
czytającym czytania, modlitwę wiernych i
biorącym udział w procesji z darami za liturgie i
procesję.
4. Z okazji Odpustu Parafialnego otworzyliśmy
ekspozycji zabytkowych szat i innych
paramentów
liturgicznych
na
plebanii.
Serdecznie dziękujemy p. Janowi Dobeckiemu,
Mirosławowi
Masnemu,
Wiesławowi
Pieniążkowi, Zbigniewowi Jeziorskiemu za
pomoc w przygotowaniu ekspozycji. Po mszach
św. możemy wszyscy obejrzeć tę ekspozycję.
Wystawione są krzyże żelazne kute pochodzące
z poprzedniej świątyni z 1670 r., monstrancja z
1747 r., tablice nagrobne z XIX i I poł. XX w.,
kapa, ornat i krzyże z przeł. XIX i XX w.
5. Mszą św. w kościele w sobotę 24 września o
godz.19:00
rozpoczniemy
przygotowanie
młodzieży do Bierzmowania. Obecność dla
kandydatów jest obowiązkowa. Wszelkie
informacje dla dzieci komunijnych i młodzieży
bierzmowanej są również zamieszczane na
naszej stronie parafialnej.
6. W przyszłą niedzielę 25 września podczas
wszystkich Mszy św. odbędzie się uroczyste
odnowienie
przyrzeczeń
małżeńskich.
Zapraszamy małżonków do jak najliczniejszego
udziału w ich odnowieniu.
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”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny „Wieści
Parafialne”.

Intencje Mszalne 18 IX – 25 IX 2016
Niedziela, 18.09. XXV Niedziela zwykła
Refleksja na
8.30(Czachówek) + Stefanii Pawłowskiej
XXV Niedzielę Zwykłą
10.00 + Wiesława w 6 rocz. śm. , Jana w 21 rocz. śm.,
Aliny, Władysława, Józefy Kopytów, Franciszki
„Nowa forma uczciwości"
Zawadzkiej w 50 rocz. śm.
10.00 + Tadeusza w 19 rocz. śm. , Krzysztofa
Darowanie win, czyli przebaczenie jest
Szymaniaków
najbardziej pożądaną przez Boga
12.00 + Marianny Karaśkiewicz, zm. z rodz.
umiejętnością człowieka. Bez tej
Karaśkiewiczów
umiejętności nie jest możliwa Miłość.
Dlatego pan z owej przypowieści
12.00 + Wandy w 8 rocz. śm. , Katarzyny w 35 rocz. śm.
pochwalił "nieuczciwość" rządcy. Tak,
Oliszewskich, zm. z rodz. Oliszewskich i
darowanie win jest pewną formą
Krawczyków,Chrzest: Stanisław Łuczak, Maja Badowska
"nieuczciwości".
Uczciwość,
w
13.15 + Piotra, Mariannę, Zdzisława Kłosiewiczów
powszechnym rozumieniu, nakazuje trzymanie się
Kłosiewiczów
sprawiedliwości. Jezus natomiast proponuje inną formę
13.15 + Elżbiety Gugała w 4 rocz. śm. , Henryka
uczciwości - opartą na miłosierdziu. Miłosierdzie nigdy nie
Krawczyka w 19 rocz. śm.
jest do końca sprawiedliwe. Ale jest najpiękniejszą formą
Poniedziałek, 19.09.
uczciwości. Kto jest miłosierny, jest uczciwy - wobec Boga,
18.00 + Wandy, Józefa Marczaków
który najpierw jest miłosierny, a potem sprawiedliwy.
Środa 21.09.
/Mieczysław Łusiak SJ/
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
+ Hieronima Napierskiego, Bogumiły Obrębskiej

Piątek 23.09.

18.00 + Jerzego Gawęckiego w 3 rocz. śmierci
- wpis tygodnia
Sobota 24.09.
17.30 + Roberta Sudę w 24 rocz. śm. , Marianny,
Gdy za przykład Jezus nieuczciwego
Stanisława Nowaków, Jana, Ireny Sudów, dziadków
rządcę przywołał,
Wiśniewskich i Nowaków
18.00 + Andrzeja Otulaka, Michaliny, Stanisława
nie łatwo zrozumieć dzisiejszej
Marszałów, Zofii, Henryki, Antoniego Matysiaków, zm. z
Ewangelii słowa.
rodz. Matysiaków i Marszałów
Jednak to nie pochwala
19.00 Msza Św. na rozpoczęcie przygotowań do
nieuczciwości jego,
Sakramentu Bierzmowania
Niedziela, 25.09. XXVI Niedziela zwykła, Odnowienie
a uznanie szukania wyjścia nawet z
przyrzeczeń małżeńskich
grzechu ciężkiego.
8.30(Czachówek)
I dla nas z stąd nadzieja i jedyna droga,
10.00 + Cecylię, Józefa Chmielewskich
10.00 + Aleksandry Grzywacz
że we wszystkim zależymy
12.00 + Łukasza Tywonka w 8 rocz. śm. , zm. z rodz.
od ludzi i Boga.
Tywonków i Dąbrowskich
Kazimierz
12.00 + Andrzeja, Marty, Jana, Mariana Ambroziaków,

Czesława, Franciszki Kamińskich
Chrzest: Kalina Konstancja Świderska, Maria
Gaćkowska, Nikola Bąk,
Tweet od Papieża
13.15 + Bogdana Augustyniaka w 8 rocz. śm. , Mariana,
Helenę, Edwarda Augustyniaków
Prośmy o wiarę, która pozwoli
13.15 O bł. Boże w 59 rocz. ślubu Haliny i Wiesława
nam zaufać Bogu we wszelkich
Jakubiaków

Weekly tweet

okolicznościach życia.

/Franciszek/
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