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XXVIII Niedziela Zwykła

Rok Miłosierdzia
8.12.2015 – 20.11. 2016

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: 2 Krl 5, 14-17 (Uzdrowienie Naamana)
Psalm responsoryjny: Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a)
Drugie czytanie: 2 Tm 2, 8-13 (Jeśli trwamy w cierpliwości…)
Ewangelia: Łk 17, 11-19 (Wiara uzdrowionego cudzoziemca)

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:

XVI Dzień Papieski, który w tym roku obchodzony będzie 9 października, przebiegać będzie pod
hasłem "Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia". W ten sposób nawiązano do decyzji
papieża Franciszka o ogłoszeniu bieżącego roku kościelnego Jubileuszem Miłosierdzia. Jak
poinformowali w styczniu 2016 roku organizatorzy Dnia Papieskiego - Fundacja "Dzieło Nowego
Tysiąclecia", obchodom będą towarzyszyć m.in. koncerty, panele dyskusyjne, przedstawienia
teatralne, happeningi czy apele modlitewne. Przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego
Tysiąclecia" kardynał Kazimierz Nycz podkreślił na konferencji w Warszawie, że jednym z
głównych wymiarów pontyfikatu papieża Jana Pawła II było "ukazywanie zarówno Kościołowi jak
i światu Boga, który jest bogaty w miłosierdzie". Odnosząc się do tegorocznego hasła Dnia
Papieskiego, kard. Nycz przypomniał, że nawiązuje ono do słów Jana Pawła II z pielgrzymki do
Polski w sierpniu 2002 roku. Wówczas papież podczas konsekracji bazyliki Bożego Miłosierdzia
na krakowskich Łagiewnikach powiedział: "Bądźcie świadkami Bożego Miłosierdzia". Jak dodał
kard. Nycz, papież poszedł krok dalej, mówiąc: "Bądźcie apostołami miłosierdzia". "Chodzi o to,
żeby nie tylko mówić o Bożym Miłosierdziu, nie tylko je wypraszać, ale żeby całym swoim życiem
czyniąc uczynki miłosierdzia" - wyjaśnił. Dlatego też - podkreślił kard. Nycz - hasło XVI Dnia
Papieskiego próbujemy wpisać w Święty Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, który ogłosił papież
Franciszek. "Chcemy w ten sposób przyczynić się do tego, że nauka o Bożym Miłosierdziu, którą
przez 26 lat głosił Jan Paweł II i to co czyni dla głoszenia Bożego Miłosierdzia papież Franciszek
są sobie bardzo bliskie" - zaznaczył metropolita warszawski.
/Polska Agencja Prasowa/

*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

„Wielka pokuta”

Do przebłagania za grzechy narodowe, w tym
aborcję, pijaństwo, czy zawiść, wzywają
organizatorzy „Wielkiej pokuty”, która 15 października
odbędzie się na Jasnej Górze. W całodniowej
modlitwie pokutnej weźmie udział przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław
Gądecki. Jak przekonuje jeden z inicjatorów akcji,
dokumentalista Maciej Bodasiński „Wielka pokuta”
wyrasta z przekonania że sytuacja, w jakiej znalazła
się Polska jest bardzo trudna. – Polacy są bardzo
podzieleni; coraz trudniej nam ze sobą rozmawiać,
coraz więcej w nas jest zawiści; coraz więcej
małżeństw się rozpada, a młodzi ludzi wpadają w
nałogi i mają problem z wejściem w dorosłe życie –
mówi Maciej Bodasiński. – Będziemy dotykać różnych
rzeczywistości: będziemy przepraszać za grzechy
związane z komunizmem; to grzech przeciwko
pierwszemu przykazaniu, którego skutki są widoczne
do dzisiaj; wspomnimy również grzechy przeciwko
życiu; na skutek aborcji zginęło przecież kilkanaście
milionów nienarodzonych ludzi – wskazuje
Bodasiński. Z kolei ks. Dominik Chmielewski,
salezjanin, który będzie prowadzić modlitwy na Jasnej
Górze 15 października, dodaje, że innym grzechem,
który mocno dotyka cały naród, jest pijaństwo.
Podkreśla, że te najcięższe grzechy mają
nieprawdopodobną moc, a ich skutki są widoczne w
następnych pokoleniach. – Tylko modlitwa

całkowitego uniżenia może rozbroić moc szatana,
jaka przemawia przez te grzechy – wyjaśnia
duchowny współorganizujący modlitwę. Salezjanin
wskazuje, że takie wydarzenie jest potrzebne, aby
uzdrowić w narodzie polskim zadane rany. – Polska
ma szczególną rolę w przygotowaniu świata na
powtórne przyjście Pana. Jestem przekonany, że
dzisiaj Bóg wzywa cały nasz naród do pokuty.
Jesteśmy narodem, który oficjalnie ma za swoją
królową matkę Boga – mówi duchowny. Dlatego do
udziału w „Wielkiej pokucie” zaprasza wszystkich
Polaków i zachęca, aby w tym czasie zorganizować w
polskich kościołach adoracje Najświętszego
Sakramentu i modlitwy przebłagalne połączone z
rachunkiem sumienia i sakramentem pokuty. Maciej
Bodasiński zwraca również uwagę, że dziś płyniemy
z prądem. – „Wielka pokuta” jest zaproszeniem żeby
płynąć pod prąd; podjąć wysiłek, podjąć pokutę i
prosić o miłosierdzie Boga – mówi dokumentalista,
dla którego inicjatywa wpisuje się w ideę trwającego
w Kościele Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
Jasnogórska pokuta rozpocznie się o godz. 11. Jak
wskazują organizatorzy, program wydarzenia
podzielony został na trzy części. – Najpierw będziemy
dziękować Stwórcy za wszelkie dobro, jakie dokonało
się w historii naszego narodu, po południu – jako
centrum całego wydarzenia – odprawiona zostanie
Msza święta pod przewodnictwem abp Stanisława
Gądeckiego, natomiast wieczorem odbędzie się
część pokutna, w której będziemy przepraszać Boga
za grzechy naszego narodu – opowiada
współorganizator wydarzenia, reżyser Lech
Dokowicz. Filmowiec wskazuje jednocześnie, że
przebłagalnej modlitwie zgromadzonych pod
jasnogórskim
szczytem
będą
towarzyszyć
nowoczesne formy audiowizualne. – Każdy, kto
przyjedzie na Jasną Górę do końca życia nie zapomni
tego wydarzenia – zapowiada ks. Dominik
Chmielewski. „Wieka pokuta” odbędzie się 15
października
na
Błoniach
Jasnogórskich.
Rozpoczęcie o godz. 11, a zakończenie Apelem
Jasnogórskim o 21. Udział w wydarzeniu weźmie
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp
Stanisław Gądecki, przewodnicząc Eucharystii i
wygłaszając homilię. Zaproszenie skierowane zostało
również m. in. do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Spodziewany jest udział tysięcy Polaków,
reprezentujących różne stany i środowiska
społeczne.
/Katolicka Agencja Informacyjna/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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. W tę niedzielę obchodzimy XVI
Dzień Papieski pod hasłem: Bądźcie światkami
miłosierdzia. Po Mszach św. prowadzona jest
zbiórka do puszek dla stypendystów Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2. W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy
przygotowywane przez Stowarzyszenie
„Cendrowianki” nasze Dożynki parafialne oraz
VI Papieski Turniej Piłkarski.
Stowarzyszeniom „Cendrowianki” i „Nasza
Parafia” oraz osobom zaangażowanym w ich
przygotowanie składamy serdeczne Bóg zapłać.
3. Dziękujemy mieszkańcom Staniszewic za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy
kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą
niedzielę prosimy o to mieszkańców
Ludwikowa.
4. 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.
5. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria
oraz Dyrekcja Gimnazjum im. Feliksa
Kapackiego w Cendrowicach z okazji Dnia
Nauczyciela oraz 90 rocz. powstania szkoły w
Cendrowicach zapraszają wszystkich parafian
na Mszę Dziękczynną, która będzie
sprawowana w najbliższy piątek 14
października o godz. 10:00.

6. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie
formacyjne w grupie dla kandydatów do
bierzmowania: w piątek 14.10. 2015 r. gr. p.
Krystyny Borowskiej - o godz. 17.00 Rok I , o
godz. 18.00 Rok II.
7. W sobotę 15 października o godz. 19.00
zapraszamy na spotkanie „na kanapie”. Jest to
propozycja skierowana w sposób szczególny do
Wolontariuszy ŚDM, młodzieży oraz
studentów, aby kontynuować idee ŚDM, które
odbywały się w naszej Ojczyźnie oraz aby
odpowiedzieć na apel Papieża Franciszka aby
razem z młodymi ludźmi odkrywać piękno
Kościoła. Jeżeli chcesz przeżyć atmosferę
spotkania we wspólnocie, serdecznie
zapraszamy.
8. W przyszłą niedzielę 16 października o
godz. 13.15 zapraszamy na Mszę Świętą i
spotkanie formacyjne dla dzieci komunijnych i
ich rodziców.
9. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na
wspólne wyjazdy i pielgrzymki:
- dziś – wyjazd do kina na film „SMOLEŃSK”
o godz. 13.45. 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.8.3010.00 w salce katechetycznej na plebanii.
10. 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” oraz bezpłatny numer
„Niecodziennika”.

Z okazji obchodzonych 29 września b.r.
100 urodzin składamy

Pani Janinie Kozickiej z Obrębu
nasze najlepsze życzenia. Niech Pan Bóg
błogosławi, obdarza radością i miłością
a Matka Najświętsza niech ma w swojej
opiece i pozwoli cieszyć się życiem
jeszcze przez długie lata.

Intencje Mszalne 09 X – 16 X 2016
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
13.15 + Eugeniusza, Jadwigi Zwolińskich, Jana, Jadwigi
Plesiewiczów oraz za zm. z tych rodz.
13.15 O bł. Boże dla Krzysztofa, Zuzanny, Bartłomieja i
Moniki
18.00 Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów do
Bierzmowania
Poniedziałek, 10.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Intencja wolna
Wtorek 11.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Intencja wolna
Środa 12.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
19.00(Czachówek) Intencja wolna
Czwartek 13.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Intencja wolna
Piątek 14.10.
10.00 Msza Dziękczynna z okazji 90 rocz. powstania
szkoły w Cendrowicach
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Intencja wolna
Sobota 15.10.
14.00 O bł. Boże dla Jadwigi i Tadeusza Ługowskich w 50
rocz. ślubu
17.00 Sławomira Witolda Zająca w 30 dni po śmierci
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Artura, Stanisława, Marianny Grzesikiewiczów,
Elżbiety Królak
Niedziela, 16.10. XXIX Niedziela zwykła
8.30(Czachówek) + Leona Winiarka
10.00 + Jana w 20 rocz. śm. , Gabrieli Wójcików, Zofii
Miszkowskiej
10.00 + Weroniki, Haliny, Władysława Jeleniów, zm. z rodz.
Jeleniów, Marii, Wojciecha Kurzyńskich, zm. z rodz.
Kurzyńskich, Ireny i Lucjana Staręga
Nabożeństwo różańcowe
12.00 + Zdzisława Smakószewskiego

Refleksja na
XXVIII Niedzielę Zwykłą
„Warto dziękować Bogu"
Czy słowa dzisiejszej Ewangelii oznaczają, że Bóg domaga
się od nas, byśmy Mu dziękowali za to,
co On robi dla nas? Oczywiście, że nie.
Bóg działa w naszym życiu bez
oczekiwania
na
jakąkolwiek
wdzięczność. To jednak nie zmienia
faktu, że sprawia Mu radość, kiedy
dziękujemy. Ta Jego radość bierze się
stąd, że dobre dla nas jest to, iż
dziękujemy Bogu i oddajemy Mu chwałę. Dziękczynienie
(czyli Eucharystia) jest niesamowitym pokarmem dla
naszego serca. Kto dużo dziękuje, ten staje się silny i dobry..
/Mieczysław Łusiak SJ/
12.00 + Ireny Rodziewicz, Mariana i Adama Pierścińskich, Barbary
Kling
Chrzest: Agata Zawadka, Julia Piekarniak
13.15 + Jerzego, Jadwigi Gorzkowskich, Teresy Chlaściak, zm. z
rodz. Gorzkowskich
13.15 O bł. Boże dla Agnieszki w 45 rocz. ur.
Spotkanie formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców



Weekly tweet

- wpis tygodnia

Jak często prosimy
«Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami»,
a czy dziękujemy Panu jak ten Samarytanin.
Przecież tylu jest łaskami obdarzonych,
jeszcze więcej codziennie oczyszczonych.
Czy nie za mało oddajemy Bogu chwałę?
A powinniśmy i to przez życie całe.
Kazimierz


Tweet od Papieża
Różaniec to modlitwa, która zawsze
towarzyszy mojemu życiu; jest to też
modlitwa ludzi prostych i świętych... to
modlitwa mojego serca.
/Franciszek/
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