Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 32 (103) Rok III 02.10.2016

XXVII Niedziela Zwykła

Rok Miłosierdzia
8.12.2015 – 20.11. 2016

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ha 1, 2-3; 2, 2-4 (Sprawiedliwy żyć będzie…)
Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a)
Drugie czytanie: 2 Tm 1, 6-8. 13-14 (Nie dał nam Bóg ducha bojaźni)
Ewangelia: Łk 17, 5-10 (Służyć z pokorą)

Różaniec szkołą modlitwy
Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie
różańcowej. Rozważanie różańca oznacza odmawianie modlitwy
oraz medytację w tym samym czasie.
Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty
dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche:
1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną
szczególną łaskę.
2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i
wielkie łaski.
3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie
grzechy, wytępi herezje.
4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie
odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy
wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice
Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci
się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.
8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w
życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.
10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
12. Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca - mieli w życiu i przy
śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego
Jednorodzonego.
15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.
/ks. prof. Marek Chmielewski/
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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

Na Bieszczadzką Nutę. cz. II
Dojeżdżamy do Smereka Dolnego położonego w pięknej
dolinie Wetlinki w Bieszczadach Wysokich. Wokół cieszą oko
urzekająco piękne widoki połonin. Tu w oberży „Smerek
Dolny” mamy zamówiony wcześniej obiad. Czeka na nas
regionalna potrawa „soljanka” zupa gulaszowa z pogranicza
- specjalność p. Mariusza właściciela restauracji i ośrodka
wypoczynkowego. Podawana z mięsem, oliwkami, cytryną,
pomidorami, papryką, cebulą i kwaśną śmietaną oraz
ciepłymi grzankami. Wielka 0,5 l porcja dla niektórych była
nie do skonsumowania. Krótka przerwa i jedziemy dalej. Po
obiedzie nie mogliśmy sobie odmówić wyjątkowej okazji by
nie spróbować wspaniałego piwa w Cisnej w sławnym barze
„Siekierezada”. Szatańskie łby, patrzące na biesiadników ze
ścian i wbite w stoły siekiery w knajpie w Cisnej, ludziom
Bieszczad nie wadziły. W pionierskich latach biesiadowali tu
głównie bieszczadzcy drwale i leśni ludzie. Z czasem
zainwestowaliśmy w promocję przez sztukę i zaczęli nas
odwiedzać turyści - wspomina Rafał Dominik, właściciel
"Siekierezady”. Jesteśmy w kultowej
knajpie, gdzie jak mówią: „diabeł mówi
polewaj”. Czas na powrót i mszę św. w
sanktuarium Królowej Bieszczad w
Jasieniu gdzie nocujemy.
Msze
odprawił ks. Mariusz, a śpiewem
psalmu uświetniła celebrę p. Krysia
Lewandowska. Po Mszy św. czekała
nas obiadokolacja i przygotowane
przez gospodarza pensjonatu p.
Krzysztofa Zabłockiego „wypasione”
ognisko. Stół uginał się od wędlin,
serów, smalcu ze skwarkami, ogórków, pomidorów,
pieczywa, przypraw i grillowanej kiełbasy. Nie zabrakło z
takiej okazji również, szkoda, ze tylko dwóch butelek,
czerwonego wyśmienitego ukraińskiego wina „Mikado czerwona śliwa” z japońskich winorośli, ufundowanych przez
gospodarza. Przy konsumpcji przygrywał na kilku
instrumentach ale głównie na akordeonie p. Walery Curkan
w towarzystwie młodych solistów z Ukrainy. Wśród wielu
pieśni i piosenek polskich, nie zabrakło Mazurka
Dąbrowskiego, który wszyscy zaśpiewali na stojąco.
Wzruszeń nie było końca. Nadmienić należy, że p. Walery
jest Zasłużonym dla Kultury Ukrainy, kompozytorem i Dyr.
Festiwalu. Ten Międzynarodowy festiwal polskiej kultury
„Akermański polonez” odbywa się corocznie już od 2007 r.
Uczestnicy ogniska odwzajemnili się p. Waleremu i
ukraińskiemu zespołowi
śpiewem „Cendrowianek”,
hojnością i uśmiechami. Na szczególne podkreślenie
zasługują kostiumy i scenki rodzajowe w wykonaniu bardzo
dobrze ucharakteryzowanych wykonawców: Bogusi Duszy,
Wieśka i Kasi Olizarowiczów, Joli Gurzyńskiej, Zbyszka
Jeziorskiego, Mirka Masnego, Marysi Fiejki, Eli Talarek,
Danusi Krupy i jej męża Bogdana. Śpiewom i skeczom,
gdyby nie ranne wstawanie na drugi dzień, nie było by
końca. Trzeci dzień – niedziela- był też bogaty w
wydarzenia, atrakcje turystyczne i duchowe przeżycia.
Wjeżdżamy w pobliże zapory w Solinie i pieszo idziemy na
jej koronę. Wysokość zapory zbudowanej na Sanie wynosi
82 m, jej długość 664 m, a kubatura 760 000 m3. Pojemność

zbiornika wodnego to 500 mln m3 wody, a powierzchnia
2200 ha. Elektrownia Wodna Solina jest szczytowopompową elektrownią z 4 turbozespołami o mocy
zainstalowanej 200 MW i produkcji rocznej 112 GWh. Wraz
z elektrownią wodną przepływowo-wyrównawczą w
Myczkowcach tworzy zespół elektrowni wodnych SolinaMyczkowce. Po godzinnym spacerze jedziemy do
miejscowości wczasowo – uzdrowiskowej jaką
jest Polańczyk. Tu przed niedzielną mszą św. mieszkańców,
modlimy się w zabytkowym kościele - Sanktuarium Matki
Bożej Pięknej Miłości, zbudowanym w 1907 r. jako cerkiew.
W świątyni znajduje się cudowna ikona Matki Boskiej z
Dzieciątkiem zw. Matką Boską Łopieńską pochodząca z 1
poł. XVII w., która została przeniesiona tu z cerkwi w
Łopience w 1949 r. W dniu 11 września 1999 roku odbyła się
uroczystość Koronacji Obrazu. Korony poświęcił Święty
Papież Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski. Po
drodze przewodniczka z braku czasu, pokazuje nam z
samochodu Ogród Biblijny przy
Ośrodku
RehabilitacyjnoWypoczynkowym
Caritas
w
Myczkowcach. Za chwilę w Olszanicy
żegnamy się z panią Lucyną i już przy
małej mgiełce i mżawce jedziemy do
Kalwarii Pacławskiej odległej od
Ustrzyk ok. 40 km. Tu mieści się
klasztor
ojców
franciszkanów
konwentualnych i kościół - sanktuarium
Męki Pańskiej. W nim znajduje się
cudami słynący obraz Matki Bożej
Słuchającej. Kalwarię Pacławską odwiedzali m.in. O.
Maksymilian Kolbe i kard. Karol Wojtyła. W 1665 r. fundator
Klasztoru i kościoła Andrzej Maksymilian Fredro postawił na
zboczu góry 42 krzyże , gdzie na wzór Kalwarii
Zebrzydowskiej i Jerozolimy znajdują się dzisiaj 42 kaplice.
Tu odprawiane są na dróżkach kalwaryjskich drogi krzyżowe
indywidualne i grupowe. W Domu Pielgrzyma odprawiliśmy
swoją niedzielną mszę św. Mszy przewodniczył niezawodny
ks. wikariusz Mariusz Białęcki, liturgię słowa czytali: Bogusia
Dusza I czytanie, Maria Fiejka II czyt., Krystyna
Lewandowska (śpiew psalmu) i niżej podpisany modlitwę
wiernych i ogłoszenia „parafialne”. Do Sobikowa dotarliśmy
ok. 23.00 i ze śpiewem „Żegnamy was Alleluja….”
rozstaliśmy się, aby spotkać
się ponownie na
popielgrzymkowym spotkaniu i wysłuchać hymnu
pielgrzymkowego specjalnie ułożonego przeze mnie na tę
okazję, którego nie zdążyłem zaśpiewać w autokarze. Hymn
pozwoli jeszcze raz przeżyć wspaniałe chwile z pielgrzymki
do Kalwarii Pacławskiej i w Bieszczady. Na zakończenie
mogę powiedzieć z satysfakcją, że bardzo bogaty program
udało się zrealizować w całości, dzięki Panu Bogu i pięknej
słonecznej pogodzie, zdyscyplinowanej, zahartowanej
grupie, pełnej zaangażowania w uatrakcyjnienie wycieczki,
doskonałemu p. Zenkowi kierowcy naszego autokaru za jego
nienaganną
i bezpieczną jazdę, doświadczonej
przewodniczce p. Lucynie z Grupy Bieszczady, która dwoiła
się i troiła aby napięty program został zrealizowany co się
udało i za jej przepis na mielone z gaszą gryczaną zwane,

zwane, „hryczanikami”. Szczególne podziękowania należą się
również proboszczowi ze zgromadzenia Św. Michała Archanioła
(michalici) – ks. Andrzejowi Mroczkowskiemu w Jasieniu za
umożliwienie odprawienia codziennej mszy św. w sanktuarium
MB Bieszczadzkiej, p. Krzysztofowi Zabłockiemu właścicielowi
pensjonatu „Viking”, za jego gościnność, dobrą kuchnię i
cierpliwość. Na koniec dziękuję w imieniu wszystkich
uczestników ks. proboszczowi Włodzimierzowi Czerwińskiemu
za zgodę na wyjazd z nami ks. wikariusza , a jemu samemu za
sprawowane msze św. w czasie podróży. /Kazimierz Dusza/
------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10.
00 Nabożeństwo Różańcowe z adoracją Najśw.
Sakramentu i procesją a po Mszy św. o 12.00
spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic
różańcowych. Intencja modlitewna na październik:
W intencji młodzieży studiującej aby pozostała
wierna wierze przodków.
Taca inwestycyjna przeznaczona będzie ponownie na
pokrycie kosztów urządzenia ekspozycji zabytków na
plebanii. Koszt przygotowania wystawy wyniósł ok.
9000,- zł.
2. Dziś o godz. 10.00 obchodzimy przygotowywane
przez Stowarzyszenie „Cendrowianki” nasze Dożynki
parafialne. Zapraszamy.
3. Stowarzyszenie „Nasza Parafia”, Burmistrz Miasta
i Gminy Góra Kalwaria oraz Parafia Św. Stanisława
BM w Sobikowie dla uczczenia Pontyfikatu św. Jana
Pawła II zaprasza dziś do wzięcia udziału w VI
Papieskim Turnieju Piłkarskim. Początek o godz.
14.00. Szczegółowy program podany jest na
plakatach.
4. Dziękujemy Stowarzyszeniu „Cendrowianki” za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na
dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o
to mieszkańców Staniszewic.
5. Rozpoczęliśmy miesiąc październik. Zgodnie z
decyzją Rady Duszpasterskiej nie przechodzimy na
czas zimowy. Msze św. i Nabożeństwa w dni
powszednie odprawiamy jak dotychczas. W
październiku zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa
różańcowe odprawiane w Sobikowie codziennie o
godz. 17.30 a w Czachówku o godz. 18.00 za
wyjątkiem środy gdy poprzedzone one będzie Mszą
św. o godz. 19.00. Program grup prowadzących
Różaniec wywieszony jest na tablicy ogłoszeń. 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.

6. W tym tygodniu wypada wypada I Piątek miesiąca.
W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o godz.
18.00 Msza św. z nabożeństwem. W Czachówku
spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z nabożeństwem
do Serca Pana Jezusa. Od godz. 9.30 pójdziemy z
Komunią św. do chorych. Zachęcamy do udziału w
tych nabożeństwach.
7. W przyszłą niedziele 9 października o godz. 18.00
Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów do
Bierzmowania. 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. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
8. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie
formacyjne w grupach dla kandydatów do
bierzmowania: w sobotę 8.10. 2015 r. gr. p. Elżbiety
Talarek i p. Bogumiły Dusza o godz. 17.00 Rok I , o
godz. 18.00 Rok II.
9. W niedzielę, 9 października br. obchodzić
będziemy XVI Dzień Papieski pod hasłem: Bądźcie
światkami miłosierdzia. Tego dnia prowadzona
będzie zbiórka do puszek dla stypendystów Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia.
10. Od 1 października w całej Polsce trwa TYDZIEŃ
MODLITWY ZA UCHODŹCÓW.
11. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na
wspólne wyjazdy i pielgrzymki:
- 09 października – wyjazd do kina na film
„SMOLEŃSK” w godz. popołudniowych. Koszt z
przejazdem 29 zł. Zapisy w zakrystii.
- 15 października – wyjazd z grupą z Żabieńca do
Częstochowy „SPOTKAJMY SIĘ NA POTĘŻNEJ
MODLITWIE PRZEBŁAGANIA – WIELKA POKUTA”
(www.wielka pokuta). Wyjazd z Sobikowa o godz.
5.20. Koszt 55.00 zł. Zapisy w zakrystii wraz z
zaliczką 35.00 zł.
Biuro Koła Przyjaciół Radio Maryja czynne jest w
pierwszą sobotę m-ca w godz.8.30- 10.00 w salce
katechetycznej na plebanii.
12. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Karol Gugała, kawaler z par. tutejszej i Ewelina
Wichowska, panna z parafii w Kędzierówce.
Zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii jest do odbioru miesięcznik
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny „Wieści Parafialne”.

Intencje Mszalne 02 X – 09 X 2016
Niedziela, 02.10. XXVII Niedziela zwykła, I Niedziela
miesiąca
8.30 (Czachówek) + c.r. Sokołowskich
10.00 + Tadeusza Grala w 20 rocz. śmierci
10.00 O bł. Boże dla Marii Jarosińskiej w 80 rocz. ur.
12.00 + Edwarda Gostkowskiego w 16 rocz. śm. , zm. z
rodz. Gostkowskich
12.00 + Elżbiety Ammel, Marianny, Mariana Wojdatów,
Antoniny, Krzysztofa Kędzierskich
13.15 + Edwarda, Marianny Walkiewiczów
13.15 + Zofii w 20 rocz. śm., Stanisława w 22 rocz. śm.
Włodarczyków
Poniedziałek, 03.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Jadwigi, Józefa Fudeckich, Stanisława Helińskiego,
zm. z rodz. Klimków, Fudeckich i Nowaków
Wtorek 04.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Intencja wolna
Środa 05.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
O bł. Boże i potrzebne łaski dla Aleksandry Królak w dniu 18
rocz. ur.
+ Hieronima Napierskiego, Bogumiły Obrębskiej
Czwartek 06.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Intencja wolna
Piątek 07.10. I piątek miesiąca
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Krystyny w 13 rocz. śm., Stanisława Rosłonów
Sobota 08.10.
17.00 O bł. Boże dla Barbary i Henryka Kamińskich w 40
rocz. ślubu
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Wandy Rodziewicz w 1 rocz. śm.
Niedziela, 09.10. XXVIII Niedziela zwykła
8.00 (Czachówek) + Andrzeja Czułby
8.00 (Cachówek) + Józefa Pietranika
10.00 + Dziękczynno – błagalna za Małgorzatę i Jana
Królików i ich dzieci
10.00 + Jana i Zygmunta Piotrowiczów
Nabożeństwo różańcowe
12.00 + Zbigniewa, Heleny, Władysława Czupryńskich, Jana
Należytego, Bronisławy Krawczyk
12.00 + Cecylii, Leny i Adama Stanisławskich
Chrzest: Oliwia Adamczyk
13.15 + Eugeniusza, Jadwigi Zwolińskich, Jana, Jadwigi
Plesiewiczów oraz za zm. z tych rodz.

Refleksja na
XXVII Niedzielę Zwykłą
„Droga do szczęścia"
Wiadomo,
że
nie
jesteśmy
nieużyteczni, gdy czynimy dobro. A
poza tym Bóg kocha nas nie ze
względu na naszą użyteczność, ale po
prostu za to, że jesteśmy. Dlaczego
więc
mamy
mówić:
"Słudzy
nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to,
co powinniśmy wykonać"? Chodzi o to,
abyśmy pamiętali, że czyniąc dobro innym, wyświadczamy je
sobie. Konkretnie: dopiero, gdy czynimy dobro, czyli
"wykonujemy to, co powinniśmy wykonać", realizuje się
nasze człowieczeństwo. A gdy to się dzieje, znajdujemy się
już na prostej drodze do szczęścia. I to szczęścia wiecznego.
/Mieczysław Łusiak SJ/

13.15 O bł. Boże dla Krzysztofa, Zuzanny, Bartłomieja i Moniki
18.00 Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów do
Bierzmowania



Weekly tweet

- wpis tygodnia

Nie oczekuj zapłaty za swoją powinność,
nie oczekuj rewizyty za swoją gościnność.
zauważ obok przechodzącego człowieka,
powiedz choć dobre słowo, on na nie czeka
i proś Boga codziennie «Przymnóż nam wiary»,
nie ma lepszej katechezy i miłości miary.

Kazimierz


Tweet od Papieża
W bracie, któremu pomagamy,
rozpoznajemy oblicze Boga,
którego nikt nie może zobaczyć..
/Franciszek/
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