Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 28(143) Rok IV 20. 08. 2017

XX Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 56, 1. 6-7 (Powszechność zbawienia)
Psalm responsoryjny: Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4)
Drugie czytanie: Rz 11, 13-15. 29-32 (Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby
wszystkim okazać miłosierdzie)
Ewangelia: Mt 15, 21-28 (Wiara niewiasty kananejskiej)

Zmiany w parafii:
Decyzją Ks. Kard. Kazimierza Nycza
dotychczasowy wikariusz naszej parafii ks.
Mariusz Białęcki z dniem 27 sierpnia kończy
posługę w naszej parafii i obejmuje
obowiązki wikariusza w parafii św. Floriana
w Brwinowie.
Nowy Wikariusz
Z dniem 27 sierpnia nowym wikariuszem
naszej parafii został mianowany ks. Michał
Dłutowski, dotychczasowy wikariusz par.
Matki Bożej Królowej Świata w Warszawie.
Nowy Redaktor „Wieści Parafialnych”
Z powodu nominacji ks. Mariusza na urząd
wikariusza w innej parafii, decyzją ks.
Proboszcza
nowym
Redaktorem
naczelnym „Wieści Parafialnych, został
mianowany p. Kazimierz Dusza.

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. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
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

Słówko na pożegnanie…
Kiedy 4 lata temu w dniu święceń kapłańskich otrzymałem
dekret z rąk ks. Kardy.
Kazimierza
Nycza
posyłający mnie do
pracy w parafii Św.
Stanisława BM w
Sobikowie, pierwsza
myśl jaka zrodziła się w
mojej głowie to było
gdzie owa miejscowość
się znajduje i strach przed tym czy sobie poradzę w
obowiązkach które mnie czekają. Dziś z perspektywy 4 lat,
które zleciały bardzo szybko, jestem wdzięczny Panu Bogu
za to, że to Sobików stał się moją pierwsza parafią po
święceniach kapłańskich. Wiadomo, że parafię tworzy
wspólnota ludzi, bez której ona normalnie nie mogłaby
funkcjonować. Dlatego pozwólcie, że w tym miejscu
podziękuje wszystkim, którzy w ciągu mojego pobytu w
Sobikowie ze mną współpracowali. W sposób szczególny
chciałbym podziękować Panu Bogu za
mojego pierwszego proboszcza ks. Prałata
Włodzimierza Czerwińskiego. To jest bardzo
ważne, aby pierwsze lata kapłaństwa mogły
upłynąć przy boku doświadczonego i dobrego
kapłana. Ks. Proboszczowi dziękuje bardzo
przede wszystkim za zaufanie jakim mnie
obdarzał od początku mojej posługi pośród
Was i za prawdziwe ojcowskie oddanie, jak
również za to że powierzył mi redagowanie i prowadzenie
naszej gazetki parafialnej i parafialnej strony internetowej. To
ciekawe doświadczenie ważne i potrzebne w naszej
wspólnocie parafialnej. Czego niejednokrotnie mogłem
doświadczyć w rozmowach z Wami, gdzie wyrażaliście
wdzięczność za ten kontakt z parafią poprzez media.
Dziękuje Wszystkim, którzy przez te 4 lata wspierali mnie,
współpracowali, tworzyli i redagowali naszą gazetkę
parafialną. Pozwólcie że w kolejności wymienię osoby,
którym chcę podziękować za owocną współpracę. Na ręce p.
Iwony Matysiak dziękuję poprzedniemu Zarządowi
Parafialnego Zespołu Caritas za odtworzenie struktur i
gorliwe prowadzenie Parafialnego Caritas, na ręce p.
Elżbiety Talarek dziękuję za kontynuowanie tego pięknego
dzieła
Miłosierdzia wobec potrzebujących z naszej
wspólnoty parafialnej. Dziękuję zespołowi „Genesis” za
oprawy muzyczne liturgii i wspólne prowadzenie czuwań.
Dziękuję Animatorom Kandydatów do Bierzmowania:
Krzysztofowi Smakoszewskiemu, Marii Fiejce, Krystynie
Borowskiej, Annie Bulder, Janowi Hulanickiemu, Halinie
Kępińskiej, Bogumile Dusza, Elżbiecie Talarek, Renacie
Maliszewskiej, Milenie Zielińskiej, Iwonie Matysiak za trud
przygotowania młodych
ludzi do Sakramentu
Dojrzałości
Chrześcijańskiej. Na
ręce p. Ignacego
Krawczyka
i
p.
Kazimierza
Dusza
dziękuję
Parafialnej
Radzie Duszpasterskiej
i Ekonomicznej za każdorazowe wsparcie i pomoc w
podejmowanych inicjatywach duszpasterskich. Dziękuję p.

Zbigniewowi Adamczykowi za wszelako pomoc i radę jakimi
się ze mną dzielił. Dziękuję Kołom Żywego Różańca, Kołu
Przyjaciół Radia Maryja za wsparcie modlitewne. W sposób
szczególny dziękuje moim Ministrantom, za ich życzliwość
otwarcie, za wspólne wyjazdy, ale przede wszystkim za
gorliwą służbę przy ołtarzu. W tgym miejscu nie mogę
zapomieć o podziękowaniu młodzieży, szczególnie z
Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach.
Jesteście żywym ładnym Kościołem, dziękuje Wam za cenne
uwagi i Waszą życzliwość. Na ręce p. Haliny Miesiak
dziękuje wszystkim nauczycielom i pracownikom Gimnazjum
za życzliwą i konkretna współprace w szkole. Dziękuje p.
Danucie Chmielewskiej, p. Zbigniewowi Jeziorskiemu i p.
Mirosławowi Masnemu, p. Ryszardowi Rosłonowi, p.
Stanisławowi Gawęda, p. Edwardowi i Stanisławowi
Gnatowskim, za pomoc w dekoracjach parafialnych. W
sposób szczególny chciałbym podziękować p. Bogumile
Dusza za wielkie wsparcie i okazywaną życzliwość i
stworzenie grupy pielgrzymkowej, która zaowocowała
wieloma przyjaźniami. Na ręce prezesów OSP w
Cendrowicach, Czaplinie i Czaplinku składam serdeczne
podziękowanie za każda pomoc i wsparcie,
kiedy było potrzebne przy okazji wydarzeń
parafialnych. Dziękuje Stowarzyszeniom
„Cendrowianki” i „Nasza Parafia” za
współpracę dla dobra naszej wspólnoty
parafialnej. Dziękuję również: Jadwidze
Jeziorskiej, Marcelinie Urbanowicz, Bozennie
Gostkowskiej,
Jolancie
Górzyńskiej,
Katarzynie i Wiesławowi Olizarowiczom,
Grażynie i Wiesławowi Pieniążkom, Zenonowi
i Grażynie Sobiepankom, Krystynie i Janowi Sychlom,
Urszuli i Zdzisławowi Tywonkom, Annie i Marcinowi
Zielińskim, Stanisławowi Parolowi, Elżbiecie i Zbigniewowi
Talarkom.
P.
Kościelnemu i p.
Organiście
za
wszelaką pomoc,
wsparcie
i
życzliwość. Na ręce
p.
Burmistrza
Dariusza
Zielińskiego
dziękuje
Samorządowi Miastu i Gminie Góra Kalwaria, za owocną
współprace, szczególnie za wsparcie materialne letnich i
zimowych wyjazdów z dziećmi i młodzieżą. Na koniec w
sposób szczególny chciałbym podziękować p. Kazimierzowi
Dusza, który przejmuje stery prowadzenia naszej gazetki
parafialnej i strony internetowej, za to że był i jest ogromnym
wsparciem w wielu płaszczyznach podejmowanych dla
dobra sobikowskiej parafii. Panie Kazimierzu dziękuje za
ogromną cierpliwość do mnie. Cieszę się że to właśnie Panu
ks. Proboszcz powierzył gazetkę i stronę internetową, bo
ufam, że dalej Pan z gorliwością będzie służył dla dobra całej
wspólnoty parafialnej. Potężna ilość osób pokazuje, że
nasza wspólnota parafialna tętni życiem, dlatego też dziękuję
Wszystkim parafianom za życzliwość, uśmiech, cenne
uwagi. Przepraszam każdego, jeżeli swoim słowem lub
czynem uraziłem i proszę o wybaczenie. W przyszłą
niedziele rozpoczynam posługę w parafii św. Floriana w
Brwinowie i już dziś zapraszam do odwiedzin. Bóg zapłać za
wszystko.
/Ks. Mariusz Białęcki/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś żegnamy ks. Mariusza Białęckiego,
dotychczasowego wikariusza w naszej parafii.
Ks. Mariusz przechodzi do pracy
duszpasterskiej w parafii w Brwinowie.
Serdecznie mu dziękujemy za czteroletni trud
posługi w naszej wspólnocie.
2. Dziękujemy mieszkańców Dębówki za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy
kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą
niedzielę prosimy o to mieszkańców Grobic.
3. Dziś po Mszach św. odbywa się zbiórka ofiar
do puszek na rzecz poszkodowanych przez nawałnice
dnia 11 sierpnia br. na Pomorzu. Ponadto prosimy tak
o modlitwę, jak i pomoc materialną, której można
udzielić również w ramach akcji organizowanej przez
Caritas Polska. Aby pomóc należy wysłać SMS z
hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z
VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77
1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem
WICHURA. Bliższe informacje dotyczące sposobów
pomocy można odnaleźć na stronie internetowej
www. caritas.pl

4. W sobotę 26 sierpnia uroczystość Najśw.
Maryi Panny Częstochowskiej. Msza św. z
Uroczystości odprawiona będzie o godz. 10.00.
O godz. 9.40 zaśpiewamy Godzinki o Najśw.
Maryi Pannie. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy. O godz. 18.00. Msza św. będzie
odprawiona z XXI niedzieli zwykłej.
5. 8 września 2017 r. przypada 300. rocznica
koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej. Nałożenie papieskich koron na
wizerunek Bogurodzicy dopełniło niejako ślubów
złożonych przez króla Jana Kazimierza, który po
obronie Jasnej Góry przed Szwedami, 1 kwietnia
1656 r. obrał Najświętszą Dziewicę Królową i
Patronką Królestwa Polskiego. Ojcowie Paulini wraz
z Pasterzami Kościoła w Polsce, w Roku Jubileuszu
koronacji Cudownego Obrazu, zapraszają do
dziękczynienia Bogu za przymierze z Królową
Polski. Główne obchody jubileuszowe odbędą się na
Jasnej Górze 26 sierpnia 2017 r. w uroczystość Matki
Bożej Częstochowskiej. Jubileusz 300-lecia koronacji
posiada przede wszystkim wymiar duchowy, dlatego
pragniemy zachęcić do włączenia się w „Żywą
Koronę Maryi”. Inicjatywie tej przyświeca idea, aby
osobiste życie kształtować według zasad Ewangelii,
jako urzeczywistnienie oddania się Matce Bożej,
którego wyrazem są złote korony na Jej skroni.

6. W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna
czynna jest w środy i piątki po Mszach św.
wieczornych. Możliwość spowiedzi przed

Mszą św. wieczorną oraz po zgłoszeniu. W
okresie wakacyjnym nie będzie Mszy św. o
godz. 13.15.
7. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na:
- pielgrzymkę do Loretto k/Wyszkowa do Matki
Boskiej Loretańskiej (opiekunki lotników i
podróżujących) w niedzielę dniu 03. września 2017
r. Koszt 60 zł.
- w dniach 07-08. października (pielgrzymka 2dniowa; sobota - niedziela) do Św. Lipki, bazyliki
mniejszej w Stoczku Klasztornym w 60 – lecie
posługi Księży Marianów i do sanktuarium w
Gietrzwałdzie z racji 140. rocznicę objawień
gietrzwałdzkich oraz 50. rocznicy koronacji obrazu
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Nocleg przewidujemy
u Księży Marianów w klasztorze w Stoczku
Warmińskim w miejscu internowania kard. Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Koszt 220 zł.
Zapisy w zakrystii wraz z zaliczką 40 zł do Loretto i
150 zł do Gietrzwałdu.

8. W przyszłą niedzielę powitamy ks. Michała
Dłutowskiego, naszego nowego wikariusza.
9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
– Piotr Lankiewicz, kawaler z Sobikowa w par.
tutejszej i Paulina Barbara Gołębiewska, panna
z par. Dobrego Pasterza w Warszawie.
Zapowiedź druga.
– Maciej Patryk Romanowski, kawaler z par. w
Górze Kalwarii i Sylwia Plichta, panna z
Wincentowa w par. tutejszej. Zapowiedź
pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny”
oraz „Niedziela”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest specjalny numer naszych
„Wieści Parafialnych”
Państwu Bogumile
i
Kazimierzowi
Dusza z okazji 50
rocz.
zawarcia
Sakramentu
Małżeństwa życzymy obfitości darów Bucha
Świętego i Błogosławieństwa Bożego na
dalsze
lata
pożycia
małżeńskiego.
Jednocześnie dziękujemy za zaangażowanie
w
życie
wspólnoty
parafialnej.
/Ks. Proboszcz z Duszpasterzami/

Intencje Mszalne 20 VIII - 27 VIII 2017
Niedziela, 20.08.
8.30(Czachówek) + cr. Książków
10.00 + Wiesława Kierznowskiego w 10 rocz. śm., Genowefy i
Władysława Karaluchów, Marii i Stanisława Luberadzkich
12.00 + Jerzego Wieczorkiewicza, Marianny i Jana Balcerzak
Poniedziałek 21.08.
18.00 + Antoniego w 14 rocz. śm. , Janiny Miszkowskich
Wtorek 22.08.
18.00 + Bogdana Mariana Plesiewicza w 30 dni po śmierci
Środa 23.08.
17.30 + Andrzeja Służewskiego w 30 dni po śmierci
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Jerzego Lewandowskiego w 16 rocz. śm.
+ Marianny w 4 rocz. śm. , Stanisława Nowaków, Roberta
Sudę, zm. z rodz. Nowaków Wiśniewskich
+ Ireneusza Rolę
Piątek 25.08.
18.00 + Sławomira Gostkowskiego w 14 rocz. śm., Jacka
Olczaka
Sobota 26.08. Uroczystość NMP Częstochowskiej
9.45 Godzinki
10.00 + Jacka Olczaka i Sławomira Gostkowskiego w 14 rocz.
śm.
11.00 CHRZEST: Franciszek Ura
15.00 CHRZEST: Maja Paulina Parol
17.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Bogumiły i Kazimierza
Dusza w 50 rocz. ślubu
18.00 + Zofii, Stanisława Pierścińskich, Stefana Makulskiego
Niedziela, 27.08.
8.30(Czachówek) + Jadwigi Szynkiewicz
10.00 + Joanny Winiarek (im.)
10.00 + Zofii, Stanisława Włodarczyków
12.00 + Antoniego Jeziorskiego w 7 rocz. śm.
CHRZEST: Sergiusz Jastrzębski

Tweet od Papieża
Drodzy młodzi, jesteście nadzieją Kościoła. Jak
wyobrażacie sobie waszą przyszłość? Weźcie
udział w #sinodo18! http://goo.gl/WghUvl
/Franciszek/

Z Ksiąg parafialnych
W ostatnim czasie chrzest przyjęli:
Amelia Maria Ziętarska, Ksawery Robert
Winiarek, Maksymilian Piotr Wąchal,
Oliwia Korzeniewska, Kornelia Oliwia
Wójciak, Antoni Mućko, Maria Mrowińska, Aleksander
Golik, Lena Obstawska, Franciszek Ignacy Szczepaniak,
Piotr Wasilewski, Laura Wojtas, Filip Gwiazda, Alicja
Kaczyńska, Fabian Makowski
Sakrament Małżeństwa zawarli:
8.07. 2017 r. – Agnieszka Durka –
Tomasz Gutt
15.07. 2017 r. – Małgorzata
Walaszczyk – Wojciech Zamecki
22.07. 2017 r. – Żaneta Konwicka
– Konrad Piekarniak
05.08. 2017 r. – Wioletta Mętlak – Mateusz Oziemski
12.08. 2017 r. – Natalia Pilacka – Damian Jeziorek
12.08. 2017 r. – Patrycja Skolimowska – Radosław
Wasilewski
W ostatnim czasie z naszej wspólnoty
parafialnej
odeszli
do
wieczności:

Refleksja na
XX Niedzielę Zwykłą
„Nikogo nie
przekreślajmy!”
Słowa Jezusa: "Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać
psom" nie oznaczają, że owa kobieta była dla Niego psem.
Gdyby tak było, to odprawiłby ją, zgodnie z namową uczniów.
Jezus szybko się zorientował, że wielka jest wiara tej kobiety i
chciał uświadomić wszystkim świadkom tego wydarzenia, że
ktoś kto dla nas jest "psem", może okazać się kimś
wyjątkowym i godnym naśladowania. Kobieta traktowana
przez wielu Izraelitów jak pies okazała się wzorem wiary, ale
też niezwykłej pokory.
/Mieczysław Łusiak SJ/

07.07. 2017 r. – śp. Waldemar Zieliński
l. 53 z Czaplinka
12.07. 2017 r. – śp. Krystyna Żórawska
l. 59 ze Staniszewic
13.07. 2017 r. – śp. Ryszard Chlasciak l. 64 z Kozłowa
24.07. 2017 r. – sp. Andrzej Służewski l. 61 z Warszawy
24.07. 2017 r. – śp. Bogdan Plesiewicz l. 65 z Czarnego
Lasu
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie…
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