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XXVI Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ez 18, 25-28 (Bóg nie chce śmierci grzesznika)
Psalm responsoryjny: Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 6a)
Drugie czytanie: Flp 2, 1-11 (Jezus Chrystus wzorem pokory)
Ewangelia: Mt 21, 28-32 (Grzesznicy uwierzyli Janowi)

Odnowienie sakramentalnych przyrzeczeń małżeńskich
W naszej parafii, od kilku lat praktykowany jest piękny zwyczaj łączności z
małżeństwami i rodzinami zgromadzonymi na Jasnej Górze, gdzie – jak wskazał w
swojej prośbie skierowanej do wszystkich parafii w Polsce, Przewodniczący Rady
Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny, Biskup Rzeszowski Jan Wątroba,
małżonkowie zawierzali Matce Bożej swoje sprawy: radości, ale także problemy i
stojące przed nimi wyzwania. Ta pielgrzymka – podkreślał bp. rzeszowski Jan
Wątroba - odbywa się w roku szczególnie poświęconym
Maryi, w którym obchodzimy rocznicę 300-lecia koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 100-lecia
objawień w Fatimie, 140-lecia objawień w Gietrzwałdzie.
Dlatego też, w niedzielę 24 września br. odbył się obrzęd
odnowienia sakramentalnych przyrzeczeń małżeńskich
podczas wszystkich Mszy Św. w Sobikowie, jak również w
porannej Mszy Św. w kaplicy w Czachówku. Był to odzew na
apel Przewodniczącego KEP ds. Rodziny.
Bóg w Swej łaskawości, zgromadził liczne małżeństwa sakramentalne z różnym
stażem od roku do ponad 62. Po homilii, w której Ks. prof. Cezary Smuniewski
między innymi, nawiązał do życia małżeńskiego, do odkrywania w sobie obiecanej
miłości, wierności i służebności, poprowadził bardzo sprawnie obrzęd odnowienia
przyrzeczeń. Małżonkowie po wyjściu z ławek ustawili się w długim szpalerze – od
ołtarza aż do drzwi wejściowych. Każdy Małżonek otrzymał od ministrantów piękną
czerwoną różę, którą z wyrazami miłości i czułości wręczał swojej Małżonce.
Ks. Cezary zachęcał by małżonkowie podali sobie prawe dłonie i parząc sobie
wzajemnie w oczy odpowiadali na zadawane przez niego słowa przysięgi,
wypowiadanym z serca, słowem „chcę”. Następnie małżonkowie przypieczętowali
słowa ślubowania gorącym pocałunkiem. Na zakończenie Mszy Św. – Sumy,
wszyscy zgromadzeni wierni, a szczególnie dostojne
pary otrzymali od Ks. Prał. Proboszcza Włodzimierza
Czerwińskiego i Ks. prof. Cezarego Smuniewskiego,
podwójne błogosławieństwo na trudy codziennego
życia, by Bóg w nich zwyciężał, by miłość małżeńska
była owocna i odpowiedzialna.
Opracowała: Halina Kępińska
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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

PAMIĘCI WYWIEZIONYM DO TREBLINKI
W dniu 17
września 2017
r.
w
Czachówku po
Mszy św o
godz. 8.30 w
rocznicę
zdradzieckiej
agresji
Związku
Radzieckiego na Polskę, odbyła się uroczystość
patriotyczna
przy
pomniku
wzniesionym
dla
upamiętnienia mieszkańców Czachówka i Kiełbaski,
wywiezionych i zmarłych w 1943 r. w obozie pracy w
Treblince.
Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w
Czachówku pod nowym kierownictwem Pani Dyr. Anny
Giernackiej, reprezentowała Pani Agnieszka Oneksiak i
poczet sztandarowy, w którym stali: Gabriela Obrębska,
Gabriela Nawara i Igor Nowicki. Mszę św. sprawował ks.
Proboszcz Włodzimierz Czerwiński w asyście ks.
Wikariusza Michała Dłutowskiego. Mszę św. zaszczycił
swoją obecnością Pan Zenon Nadstawny Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy w Górze Kalwarii. Dziekan czerski
ks. Włodzimierz Czerwiński w homilii nawiązał do
bohaterskiej walki obrońców Ojczyzny w walce z dwoma
najeźdźcami w czasie II wojny światowej. Wspomniał też
o corocznych już rocznicowych uroczystościach przy
charakterystycznym i symbolicznym pomniku przy
kaplicy. Po mszy św. wszyscy zgromadzeni przeszli pod
pomnik i odśpiewali hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Okolicznościowe
i jak zwykle
szczegółowe
wystąpienie
usłyszeliśmy z
ust p. Kazimierza
Duszy, autora i
inicjatora
pomnika. Z informacji zawartych w przemówieniu,
zebrani parafianie, rodziny wywiezionych do Treblinki i
młodzież dowiedziała się, że w sierpniu 1943 roku, w
odwecie za napad na pociąg, Niemcy wywieźli do karnego
obozu pracy w Treblince 21 mężczyzn z Czachówka i
sąsiedniej Kiełbaski. We wsi doszło do nocnej łapanki.
Tylko trzech z wywiezionych ocaliło życie i powróciło,
pozostali zmarli po dwóch – trzech miesiącach
katorżniczej pracy w żwirowni, przy głodowych racjach
żywnościowych. W 2012 r. obok kaplicy w Czachówku
został odsłonięty pomnik upamiętniający tamte tragiczne
wydarzenia, zaprojektował go miejscowy architekt
Kazimierz Dusza, a wykonali w czynie społecznym
mieszkańcy Czachówka. Fundatorem i wykonawcą
pomnika z kamienia i płyty była firma kamieniarska z
Wągrodna p. Marka Szołtuna. Od tamtej pory co roku we
wrześniu przy pomniku odbywa się podniosła rocznicowa
uroczystość.

Na
zakończenie
Pan
Zenon
Nadstawny złożył
w imieniu Urzędu
MiG, piękną białoczerwoną
wiązankę kwiatów
wszyscy zebrani
odśpiewali hymn
„Boże coś Polskę” W ten sposób uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły oddali hołd pomordowanym.
Opracowanie: SP w Czachówku

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci
XXVI Niedziela Zwykła
01 października 2017
Czy zawsze robicie, o co proszą rodzice,
czy tylko przytakujecie, a co innego myślicie?
Jezus dzisiaj przywołał nam dwa przykłady
zachowania synów których bez zbędnej tyrady
prosił ojciec o pójście do pracy w winnicy,
by pracowali jak wszyscy jego pracownicy.
Jeden zgodził się i powiedział: „Idę, Panie!”
Ale gdy drzwi otworzył i przeszedł za nie,
już sprzeniewierzył się ojcu i danemu słowu,
skłamał, minął się z prawdą i oszukał znowu.
Drugi syn natomiast nie miał do pracy ochoty,
więc powiedział otwarcie „Nie chcę” do roboty.
Jednak po przemyśleniu tego co powiedział,
że odmówił ojcu, bardzo smutny siedział.
Pewnie mu sumienie spokoju nie dawało,
poszedł więc do winnicy i zadość się stało,
woli ojca, który rozmyślał zatroskany
bo i jeden i drugi, to był syn kochany.
Kto wolę ojca wypełnił, sami dobrze wiecie,
ten drugi syn, który pracę wykonał, powiecie,
i dobrze zauważyliście i Jezus to pochwalił
chociaż upomniał słuchaczy, a nawet się żalił,
że nie uwierzyli słowom, które Jan przed Nim głosił
i szedł drogą prawdy, i o sprawiedliwość prosił,
któremu tylko grzesznicy uwierzyli
i do Królestwa Bożego się przybliżyli.
Jak często w życiu takie postawy dzieci mamy,
gdy zrobić im coś każemy lub po coś wysyłamy,
gniewamy się i denerwuje nas dzieci zachowanie.
Spróbuj spojrzeć raz jeszcze na ich wychowanie,
Jezus zwraca nam rodzicom szczególną uwagę,
byśmy podeszli do treści Jego nauki z powagą.
Ważne wszak jest karmienie i modne ubieranie,
ale najważniejsze jest dobre wychowanie.
/Kazimierz/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10.
00 Nabożeństwo Różańcowe z adoracją Najśw.
Sakramentu 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 jest
ponownie na pokrycie kosztów remontu dachu w
kaplicy w Czachówku. Po jego rozpoczęciu okazało
się, że należy wymienić cały dach z elementami
więźby dachowej. Koszty wzrosły więc ponad
dwukrotnie.
2. Dziękujemy nowożeńcom Piotrowi i Ilonie za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na
dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o
to mieszkańców Sierzchowa i Ługówki.
3. Dziś rozpoczynamy miesiąc październik. W
październiku zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa
różańcowe odprawiane w Sobikowie codziennie o
godz. 17.30 a w Czachówku o godz. 19.00. Tam w
środę poprzedzone będzie one Mszą św. 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.
4. W tym tygodniu wypada wypada I Piątek i I
Sobota 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. W I Sobotę
miesiąca o godz. 7.10 zapraszamy na Godzinki a o
7.30 na Mszę św. o Niep. Sercu Maryi. Zachęcamy
do udziału w tych nabożeństwach. W sobotę po Mszy
Św. o godz. 7:30 spotkanie formacyjne Koła
Przyjaciół Radia Maryja, na które również
zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się zapisać
do Koła.
5. W przyszłą niedziele 8 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.
6. W niedzielę, 8 października br. obchodzić
będziemy XVII Dzień Papieski pod hasłem: Idźmy
naprzód z nadzieją. Tego dnia prowadzona będzie
zbiórka do puszek dla stypendystów Fundacji Dzieło
Nowego Tysiąclecia.

7. Koło Przyjaciół Radia Maryja informuje, że
planowana w dniach 07-08. października 2-dniowa
pielgrzymka do Św. Lipki i Gietrzwałdu wyjazd z
Sobikowa o g. 5.30, z Czachówka 10 min. wcześniej.
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. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Dariusz Orynek, kawaler z Czachówka w par.
tutejszej i Anna Lewandowska, panna z parafii w
Ciechanowie. Zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
10. W tym tygodniu zainstalowana została pierwsza
mozaika z cyklu Święci Patroni Wspomożyciele św.
Rita. Wykonał ją artysta plastyk Mirosław Grzelak z
Łodzi. Serdecznie dziękujemy pp. Janinie i Jerzemu
Mizerskim z Czachówka za jej ufundowanie. Bóg
zapłać. Dziękujemy również p. Zenonowi
Nadstawnemu z Krzaków Czaplinkowskich za
nieodpłatne udostępnienie rusztowań do jej montażu .
11. W ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego
Collegium Joanneum w Warszawie na Bielanach,
trwa rekrutacja na:
• magisterskie studia katechetyczne z
przygotowaniem pedagogicznym – niestacjonarne
• magisterskie studia katechetyczne z
przygotowaniem pedagogicznym – e-learningowe
• podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z
przygotowaniem pedagogicznym (Nowość)
• podyplomowe studia etyki dla nauczycieli.
Ponadto trwają zapisy na Studium Animacji
Małżeńskiej (roczny dla par małżeńskich) oraz
Studium Małżeństwa i Rodziny (dwuletni dla osób
zaangażowanych w duszpasterstwo). Więcej
informacji można uzyskać w Sekretariacie PWTW
tel. 22 869 98 90 oraz na stronie internetowej:
www.pwtw.pl.
12. Stowarzyszenie „Nasza Parafia”, Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz Parafia Św.
Stanisława BM w Sobikowie dla uczczenia
Pontyfikatu św. Jana Pawła II zapraszają 14
października do wzięcia udziału w VII Papieskim
Turnieju szóstek piłkarskich w trzech kategoriach, do
10 lat, 15 lat i dorośli. Początek o godz. 14.00.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii jest do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii jest do odbioru miesięcznik
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

Intencje Mszalne 01 X - 08 X 2017
Niedziela, 01.10
8.30(Czachówek) + cr. Kowalewskich
10.00 + Ireny Manturzyk w 1 rocz. śm., Stanisława
Manturzyka, Hanny Jeleń i zm. cr. Manturzyków i
Kasprzaków
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Antoniego Masnego w 14 rocz. śm.
12.00 + zm. cr. Borko i Aleksandrowicz
CHRZEST: Michał Żórawski
13.15 O Boże bł. dla Sabiny i Marka w 40 rocz. ślubu
oraz ich dzieci i wnuki.
Poniedziałek 02.10
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Jadwigi i Józefa Fudeckich, Stanisława
Helińskiego, zm. cr. Klimków, Fudeckich i Nowaków
Wtorek, 03.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Edwarda (w rocz. śm). i Marianny Walkiewicz
Środa, 04.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
Czwartek, 05.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Krzysztofa Danikowskiego
Piątek, 06.10. I Piątek miesiąca
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Intencja wolna
Sobota, 07.10. I Sobota miesiąca
7.10 Godzinki
7.30 Za ludzi na całym świecie, zwłaszcza tych, na
których spoczywa odpowiedzialność w zakresie
polityki, gospodarki aby nieustannie zabiegali o
ratowanie dóbr narodowych i ufali słowom Maryi: „
Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić
pokój dla świata” – int. KPRM
17.00 + Krystyny (w 14 rocz. śm.) i Stanisława
Rosłonów
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Edwarda Gostkowskiego w 19 rocz. śm., zm.
cr. Gostkowskich
Niedziela, 08.10.
8.30(Czachówek)
10.00 + Artura, Stanisława i Marianny Grzesikiewiczów,
Elżbiety Królak
10.00 + Moniki Grzywacz w 6 miesięcy po śmierci
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Edwarda Wlazło w 21 ricz. Śm., Andrzeja i zm.
cr. Wlazłów i Kacprzaków

Tweet od Papieża
Miejmy odwagę oczyścić swoje serce,
usuwając kamienie i ciernie, które
zagłuszają Słowo Boże. /Franciszek/

Refleksja na
XXVI 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/

12.00 + Gabrieli, Władysława i Stanisława Nowakowskich i zm. cr.
Kluczków i Nowakowskich
CHRZEST: Kornel Matysiak, Jakub Zwoliński
13.15 + Jerzego, Jadwigi Gorzkowskich, Teresy Chlaściak, zm. cr.
Gorzkowskich
13.15 + Jadwigi Augustyniak (im.), Wacława Augustyniaka
18.00 int. wolna
Intencje spisano 29.09.2017

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus ukazuje dwie postawy człowieka:
jedną, która od prawdy w kłamstwo ucieka
i drugą, właściwszą - chociaż po rozwadze.
Zapamiętaj! Niech Ci nie umknie uwadze.
To wspaniała przypowieść o przewrotności ludzi,
których sumienie na szczęście nieraz w porę budzi.

Kazimierz
Dziękuję SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Czachówku za
opracowanie artykułu z uroczystości 74 rocznicy
wywiezienia mieszkańców Czachówka i Kiełbaski do
Treblinki, przy symbolicznym pomniku przy kaplicy w
Czachówku.
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