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XXIV Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Syr 27, 0-28, 7 (Odpuść winę bliźniemu)
Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 16-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a)
Drugie czytanie: Rz 14, 7-9 (I w życiu i w śmierci należymy do Pana)
Ewangelia: Mt 18, 21-35 (Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem
drugiemu człowiekowi)

ODPUST PARAFIALNY
W czwartek 14 września odbył się w naszej wspólnocie
odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to
pierwsze wezwanie parafii w Sobikowie, o którym
wzmianki pojawiły się już prawie 600 lat temu. Krzyż –
najważniejszy symbol chrześcijaństwa – jest „Patronem”
naszej parafii. Jest więc ona pod szczególną ochroną.
Msze święte odpustowe odbyły się o godzinie 10.00 i
18.00. Główne uroczystości odbyły się wieczorem.
Przewodniczył im ksiądz Piotr Odziemczyk, wicekanclerz
Warszawskiej Kurii Metropolitalnej.
W uroczystości aktywnie włączyli się przedstawiciele grup
działających na terenie naszej parafii. Jak zwykle, nie
zawiedli strażacy z OSP w Cendrowicach. Ministranci i
bielanki stawili się dość licznie, by służyć w czasie Mszy
Świętej oraz procesji, która nastąpiła po Liturgii. Dużą
grupę uczestników stanowili kandydaci do Sakramentu
Bierzmowania, którzy tego dnia rozpoczęli oficjalnie rok
intensywnych przygotowań do przyjęcia sakramentu
dojrzałości chrześcijańskiej. Należy dodać , że przyjęcie
tego sakramentu nastąpi w dzień drugiego odpustu w
naszej parafii – 8 maja 2017 r., kiedy będziemy obchodzić
dzień Św. Stanisława Biskupa Męczennika.
Opracowała: Jadwiga Otulak
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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

Odwiedziny
chorych
1. piątek m-ca od godz.
9.30

Chrzest św.
w
każdą
niedzielę
podczas Mszy św. o
godz. 12.00

Wyjazd do Loretto i nie tylko… /cz.I/

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci

W dniu 3 września 2017 r. o godz. 8.00, z
inicjatywy Prezes Koła Przyjaciół Radia
Maryja Bogumiły Duszy, miał miejsce wyjazd
autokarowy wraz z członkami Parafialnego
Zespołu Caritas i parafian w grupie 41 osób
do Loretto koło Wyszkowa. Pielgrzymów
pożegnał i pobłogosławił ks. Proboszcz
Włodzimierz Czerwiński wraz z nowym ks.
wikariuszem Michałem Dłutowskim. Grupa
pojechała do sanktuarium MB Loretańskiej
patronki lotników i podróżujących w przeddzień święta odpustowego
(następna niedziela 10 września). Sanktuarium powstało ok. 90 lat
temu założone przez bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego. Po Mszy św.
historię sanktuarium i drogę bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego
założyciela zakonu loretanek przedstawiła siostra przełożona.
Później pielgrzymi po obiedzie w olbrzymiej jadłodajni, mogli
indywidualnie pomodlić się na ścieżkach leśnej drogi krzyżowej,
przed ukoronowaną figurą Matki Boskiej Loretańskiej oraz pomodlić
się i ucałować przy sarkofagu relikwie I stopnia bł. ks. Ignacego
Kłopotowskiego znajdujące się w bocznej części kaplicy
MBLoretańskiej. Część osób mimo deszczowej pogody odwiedziła
grotę Matki Bożej Niepokalanej i przeszła ścieżkami różańcowymi
na leśnej Alei różańcowej, gdzie znajduje się miejsce
upamiętniające
pierwszą
loretańską kaplicę urządzoną
przez bł. Ks. Ignacego
Kłopotowskiego.
Niektórzy
dotarli do kapliczki św. Józefa
oraz Matki Bożej Bolesnej.
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W drodze powrotnej do Sobikowa, już poza programem,
zajechaliśmy do Radzymina na Cmentarz Poległych, gdzie bije
Serce Narodu, czyli Narodowego Sanktuarium wojny polskobolszewickiej i jej kulminacyjnego momentu, Bitwy Warszawskiej,
wpisanej przez historyków w poczet osiemnastu najważniejszych
bitew w dziejach świata. Dodać należy, że Kaplica-Pomnik
zbudowana według projektu architekta W. Czeczota, w dniu 9
października 1927 r. została uroczyście poświęcona. Te uroczystość
na Cmentarzu Poległych zaszczycili wówczas swoją obecnością:
Prezydent RP Ignacy Mościcki, Biskup Polowy WP Stanisław Gall
oraz liczna generalicja z Edwardem Rydzem-Śmigłym, Józefem
Hallerem i Lucjanem Żeligowskim. Odrestaurowany w 2014 r. z
wielkim pietyzmem i wzbogacony o promenadę historyczną, pomnik
Ojczyzny, dokumentujący wspaniały tryumf żołnierza polskiego,
okupiony został setkami ciał bohaterów, którzy swym heroizmem
ocalili Ojczyznę, odrodzoną po 123 latach niewoli. Dzięki
determinacji w walce, męstwie i sile ducha, Polska, która powróciła
na mapę Europy w 1918, została obroniona przed sowiecka nawałą.
Poza bezimiennymi Obrońcami Ojczyny 1920 r. jest tu też kilka
zbiorowych mogił z prochami pochowanych, we wrześniu 1939 roku,
127 żołnierzy polskich poległych w okolicach Radzymina. Byliśmy
też w miejscu gdzie Papież Jan Paweł II w dniu 13 czerwca 1999
roku nawiedził to Narodowe Sanktuarium. Następnie pojechaliśmy
do Ossowa, gdzie w dniach 14 -15 sierpnia 1920 r. miały miejsce
przełomowe momenty walk wojny polsko-bolszewickiej. Byliśmy
przy krzyżu w miejscu gdzie zginął na pierwszej linii frontu 15
sierpnia 1920 r. bł. ks. Ignacy Skorupka, legendarny duchowy
przywódca młodych gimnazjalistów z Warszawy. Pomodliliśmy się
przy pomniku bohaterskich obrońców Ojczyzny tamtej historycznej
wojny. /K. D./

Ile razy można przebaczyć, a ile trzeba
by bez grzechu pójść pewnie i prosto do nieba,
gdy ktoś zawini wobec mnie i oszuka,
a później o przebaczenie prosi i puka.
Mamy od dawna poważne wątpliwości
zwłaszcza, kiedy nie opuszczają nas złości.
Jeden, dwa czy trzy razy, i św. Piotr nie wiedział,
gdy « Panie,… Czy aż siedem razy?» powiedział,
na pewno wydawało mu się to już bardzo wiele,
a czego uczą na religii w szkole i w kościele?
7-ka nie jest to jakaś liczba wyróżniona,
choć w Biblii jest kilka razy powielona,
bo i smok miał 7 głów i 7 diademów,
jest 7 sakramentów by nie było problemów,
Jezus zdejmuje z księgi 7 pieczęci,
7 dzień - niedzielę, Bóg odpoczynkowi poświęcił
co wyraża pełnię dzieła dokonanego przez Boga,
a 7 lamp w świeczniku świątyni, by nie była uboga,
to też symbol, ale pełni światła Bożego,
dla nas ludzi przez Boga danego.
Jest 7 lat chudych i 7 tłustych we śnie faraona
by zapasami Józef głód w Egipcie pokonał,
7 listów św. Jana do 7 zborów w Azji
by wiara chrześcijan nie uległa amnezji,
jest 7 Duchów Bożych czyli pełnia Ducha Świętego
ale Jezus do Piotra mówi co innego.

«Nie mówię ci, że aż siedem razy,
lecz aż siedemdziesiąt siedem razy
77 – to najwyższy stopień siódemki i pełnia
doskonałości,
oznacza absolut, nieskończoność i ogrom miłości.
I aż 77 razy masz przebaczać bratu,
bo miłość wymaga wyrzeczeń, i to masz pokazać światu.
/Kazimierz/

PapieżżFranciszek łączy sięę duchowo z
pielgrzymami uroczystości w Gietrzwałdzie
"W przypadającą 140 rocznicę ukazania się Najświętszej
Maryi Panny w miejscowości Gietrzwałd, radosnym duchem
stajemy u boku, zwłaszcza dnia dziesiątego września, gdy
całym sercem obejmujemy słynne to sanktuarium
Niepokalanej Bogarodzicy, gromadzących się pielgrzymów
oraz pasterzy i wiernych na Warmii, ojcowsko ich
zachęcając, by stale zachowywali żywą nadzieję i wiarę w
Jezusa Chrystusa, Matkę Jego wytrwale czcili i co dzień
Różaniec pobożnie odmawiali, gdy naszego apostolskiego
błogosławieństwa wszystkim z miłością udzielamy,
wzajemnie o modlitwę za nas prosząc" - napisał papież
Franciszek w przesłaniu przekazanym abp. Józefowi
Górzyńskiemu, metropolicie warmińskiemu.06.09.2017 r.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13:15 rozpoczęcie
przygotowania do przyjęcia I Komunii Św.
dla dzieci klas III. Podczas Mszy Św.
dzieci otrzymają karty zgłoszenia. Na
Mszę św. zapraszamy również ich
rodziców aby omówić sprawy
organizacyjne.
2. Dziękujemy nowożeńcom Mateuszowi i
Monice za posprzątanie kościoła i ubranie
ołtarzy kwiatami na dzisiejszą niedzielę.
Na przyszłą niedzielę prosimy o to
mieszkańców Julianowa.
3. Jutro obchodzić będziemy wspomnienie
św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i
młodzieży. Polecamy ich w modlitwie
opiece św. Stanisława.
4. Dziękujemy za pomoc w organizacji
uroczystości odpustu parafialnego
Podwyższenia Krzyża św. Przewodniczył
im ks. dr Piotr Odziemczyk, wicekanclerz
KMW. Szczególnie dziękujemy: Beacie
Kaliba za obcinanie krzewów, p.
Kościelny, p. Stanisławowi Gnatowskiemu
za przygotowanie kościoła i terenu wokół
świątyni, p. Organiście oraz Ministrantom,
Bielankom, strażakom OSP w
Cendrowicach, Kandydatom do
Bierzmowania, p. Katechetkom, osobom
czytającym czytania, modlitwę wiernych.
Dziękujemy p. Marii Sobolewskiej za
podarowane owoce na dar ołtarza dla
przewodniczącego liturgii. Po uroczystości
odpustowej przed plebanią został
poświęcony odnowiony Krzyż z roku
1917, przeniesiony z Kozłowa. Po Mszach
św. można go obejrzeć. Zapraszamy.
5. W przyszłą niedzielę 24 września
podczas wszystkich Mszy św. odbędzie się
uroczyste odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich. Zapraszamy małżonków do
jak najliczniejszego udziału w ich
odnowieniu.

6. Również w przyszłą niedzielę o godz.
13:15 rozpoczęcie przygotowania do
Rocznicy I Komunii Św. dla dzieci klas
IV. Na Mszę św. zapraszamy również ich
rodziców aby omówić sprawy
organizacyjne.
7. W niedzielę 24 września o godz. 15.00
w Kozłowie zostanie odprawiona Msza
św. polowa z poświęceniem nowego
Krzyża przydrożnego. Okolicznych
mieszkańców zapraszamy na tę
uroczystość.
8. Ks. Michał zaprasza w sobotę 21
października młodzież przygotowującą się
do Sakramentu Bierzmowania na
pielgrzymkę do Krakowa i Łagiewnik.
Koszt 60,- zł. Zapisy u ks. Michała i w
zakrystii
9. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii jest do nabycia
„Gość Niedzielny”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik
„Wieści Parafialne”

-

16 września br.
Sakrament Małżeństwa
zawarli:
Mateusz Łukasz
Kołeczek
Monika Jadwiga Krawczyk

Nabożeństwo pięciu pierwszych
sobót miesiąca
Warunek 1 - Spowiedź w pierwszą sobotę
miesiąca.
Warunek 2 - Komunia św. w pierwszą sobotę
miesiąca.
Warunek 3 - Różaniec (jedna część) w pierwszą
sobotę miesiąca.
Warunek 4 - Piętnastominutowe rozmyślanie nad
tajemnicami różańcowymi pierwszą sobotę
miesiąca.

Intencje Mszalne 17 IX - 24 IX 2017
Niedziela, , 17.09
8.30(Czachówek) W int. wywiezionych i
pomordowanych w Treblince mieszkańców Czachówka
i Kiełbaski
8.30(Czachówek) O Boże bł. i potrzebne łaski dla
Bożeny i jej rodziny
10.00 + Wiesława Kopyta w 7 rocz. śm. Jana Kopyta w
22 rocz. śm., Aliny, Józefy i Władysława Kopytów
10.00 + Stanisława, Zofii Choińskich, Zofii, Stefana,
Zygmunta, Michała i Marcjanny Górków
12.00 Int. dziękczynna za nieskończoną miłość Boga
do nas
13.15 + Int. wolna. Spotkanie formacyjne przed I
Komunią św.
Środa 20.09.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Piątek 22.09.
18.00 (Czaplin) + Mateusza Fiejki (im.), Marka
Serafińskiego, Wojciecha Nowaka
Sobota 23.09.
16.30 + Jerzego Gawęckiego w 4 rocz. śm.
17.00 + Janiny Gałązka w 1 rocz. śm., zm. z rodz.
Gałązka
17.30 + Roberta Sudy w 25 rocz. śm., Jana i Ireny
Sudów, Marianny i Stanisława Nowaków, dziadków
Sudów i Nowaków
18.00 + Wandy i Katarzyny Oliszewskich, cr.
Oliszewskich i Krawczyków
Niedziela, 24.09.
8.30(Czachówek) + Józefa i Marianny Maciak
8.30(Czachówek) + Tadeusza Szymańskiego
10.00 + Cecylii i Józefa Chmielewskich
10.00 + Elżbiety Gugała w 5 rocz. śm., Heleny
Krawczyk w 20 rocz. śm., cr. Gugałów i Krawczyków
12.00 Int. p. Tywonek
12.00 + Bogdana Augustyniaka w 9 rocz. śm., Mariana,
Heleny i Edwarda Augustyniaków
13.15 + Wandy (w 5 rocz. śm.) i Józefa Marczaków, cr.
Anisiewiczów i Marczaków
13.15 + Andrzeja, Marty, Jana, Mariana Ambroziak,
Czesława i Franciszka Kamińskich
Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców
Rocznicowych
15.00 Msza św. w Kozłowie. Poświęcenie nowego
Krzyża.
Intencje spisano 16.09.2017

Tweet od Papieża
Prawda to nieodłączna towarzyszka
sprawiedliwości i miłosierdzia.
/Franciszek/
Dnia 17 września chrzest przyjęli: Dominika

Ciarkowska, Ewa Anna Kasiak i Magdalena
Grzewińska

Refleksja na
XXIV Niedzielę Zwykłą
Dlaczego Jezus przykazał uczniom, aby nikomu nie
mówili, że On jest Mesjaszem? Dlatego, że nie
powinniśmy dowiadywać się, kto jest Mesjaszem, ale powinniśmy
rozpoznać Mesjasza w osobie Jezusa. Ludzie wierzący to nie ludzie, którym
ktoś powiedział, że Jezus jest Bogiem i oni w to uwierzyli. Ludzie wierzący
to tacy, którzy poznali Jezusa i dlatego uznali Go za swego Pana i Zbawcę.
Takim wierzącym był Szymon Piotr. Bóg Ojciec objawia nam swego Syna
(a przez to siebie), bo nie chce, by nasza wiara była ślepa. Kto pozna to
objawienie, ten nie będzie miał wątpliwości: Jezus jest Bogiem. Nigdy nie
spotkałem człowieka niewierzącego w to, że Jezus jest Bogiem. Spotkałem
tylko ludzi nieznających Jezusa, którzy twierdzili, że On nie jest Bogiem.
/Mieczysław
Łusiak
SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Przez całe życie Jezus uczy nas miłości
i przebaczania doznanych niegodziwości.
Dziękujmy więc za przykład Ojcu naszemu
jak darować wobec nas winy bliźniemu.
Jezus też przebaczał, nawet swemu katu,
więc i ty przebaczaj z serca, swemu bratu..
Kazimierz

Dziękuję nowym współpracownikom naszych
„Wieści Parafialnych” Panu Z. Adamczykowi za
artykuł „1 września 2017 w Czaplinie” i Pani
Jadwidze Otulak z córkami: Klaudią i Małgosią za
artykuł z Odpustu Parafialnego. Liczę na dalszą
współpracę i zapraszam innych „redaktorów”.
Redakcja: Kazimierz Dusza
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