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Pierwsze czytanie: Iz. 5, 1-7 (Pieśń o winnicy)
Psalm responsoryjny: Ps 80 (79), 9 i 12,.13-14. 15-16, 19-20. (R.: por. Iz. 5, 7a)
Drugie czytanie: Fjp 4, 6-9 (Czyńcie to czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z
Wami )
Ewangelia: Mt 21, 33-43 (Przy[powieść o dzierżawcach winnicy)

Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Michał
Dłutowski
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

Duszpasterze:

Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Dzień Papieża Jana Pawła II, to polskie święto obchodzone co roku 16
października, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie
papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II. Równolegle obchodzony jest przez
kościół w Polsce Dzień Papieski, przypadający w każdą niedzielę
poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Jest to, dzień
wdzięczności i łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II
oraz promocji jego nauczania.
W tym roku XVII Dzień Papieski pod hasłem - „Idźmy naprzód z
nadzieją!” jest obchodzony wyjątkowo uroczyście. W wigilię Dnia
Papieskiego, 7 października, podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim
w Warszawie, wręczone zostały nagrody Totus Tuus, zwane „katolickimi
noblami”. Honorują one osoby i instytucje, których działalność w sposób
wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu
nauczania św. Jana Pawła II. Centralne obchody Dnia Papieskiego odbędą
się w Warszawie, gdzie 8 października, w południe mszę św. w Świątyni
Opatrzności Bożej odprawi kard. Kazimierz Nycz. Tradycyjnie, po mszy, o
godz. 15.30, w świątyni odbędzie się koncert galowy Dnia Papieskiego.
Jak co roku, nieodłącznym elementem święta jest zbiórka publiczna na
fundusz stypendialny dla niezamożnej, uzdolnionej młodzieży, którą
prowadzi Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Opracowała: Gabriela Rotuska

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

Ubogaceni Łaskami Ducha Świętego
w Oborach /cz.I/
W
dniu
23.
września 2017 r.
o godz. 5.30, kilka
osób z naszej
parafii w grupie
blisko 50 osób,
wyjechało
z
pielgrzymką
z
Prażmowa
do
Sanktuarium
Matki
Bożej
Bolesnej w Oborach. Intencją naszego
wyjazdu było wzięcie udziału w sobotnim
„Wieczerniku Królowej Pokoju”, mającego
charakter spotkania modlitewno –
ewangelizacyjnego i uproszenia łask w
dziesiątkach zanoszonych intencji. Obory
to wieś położona 20 km od GolubiaDobrzynia w diecezji płockiej. Jest to
miejsce
naznaczone
szczególną
obecnością Maryi w znaku łaskami
słynącej figury Matki Bożej Bolesnej, z
którą wiążą się tysiące uzdrowień
począwszy
od
XVI
w.
Bardzo
interesującym w Oborach jest kompleks
kościelno-klasztorny wybudowany w XVII
i XVIII wieku w stylu baroku i rokoko.
Oprócz kościoła pielgrzymi mieli okazję
zwiedzić: Kalwarię (niegdyś – Grodzisko)
z Drogą Krzyżową w plenerze, Kaplicę
Pamięci, kryptę grobową o. karmelity
Wincentego Kruszewskiego, niezwykłego
zakonnika,
cichego,
pobożnego
i
miłosiernego,
wykazującego
wielką
rzetelność i mądrość, który zasłynął z
heroicznych cnót i cieszył się niezwykłymi
łaskami. Ponadto jest tu całoroczna
szopka Bożonarodzeniowa i źródełko
Eliasza. Od godz. 10.00 była okazja do
spowiedzi
u
oo.
Karmelitów
w
konfesjonałach rozstawionych dookoła
sanktuarium. Po adoracji Najświętszego
Sakramentu połączonej z modlitwą
różańcową, Mszy św. sprawowanej przez
duchowego
opiekuna
wszystkich

pielgrzymów o. Piotra Męczyńskiego w
intencji pielgrzymów z kazaniem o.
Romana Dąbrowskiego z Ukrainy, miał
miejsce akt zawierzenia Matce Bożej
Bolesnej. Po przerwie na obiad, odbyła się
adoracja Krzyża w Godzinie Miłosierdzia z
Koronką do Miłosierdzia Bożego i
błogosławieństwem relikwiami kilku
świętych w tym św. s. Faustyny i bł. ks
Jerzego Popiełuszki oraz innych świętych i
ceremonia
przyjęcia
Szkaplerza
Karmelitańskiego
z
poświęceniem
dewocjonaliów. cdn.
/Opracowała: Bogumiła Dusza/

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci
XXVII Niedziela Zwykła
08 października 2017
Jacy są ludzie z tej przypowieści wynika
i nie dotyczy to tylko dzierżawcy rolnika.
Gospodarz, człowiek pracowity, bogaty,
zbudował winnicę, wieżę, założył kraty,
otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię
lecz musiał wyjechać, co ja teraz pocznę
pomyślał. Najlepiej jak oddam w dzierżawę.
Rolnicy przypilnują, gdy w drogę pojadę,
zarobią na swoje utrzymanie i rodziny,
nie wahał się więc dziedzic ani godziny.
Wezwał rolników i rzecz im wyłożył,
umowę z nimi spisał i do sejfu włożył,
mieli pracować uczciwie, jak u siebie na roli,
po powrocie plon wydać jak pogoda pozwoli.
Jednak ludzie, jak zawsze chytrzy na zarobek,
uknuli spisek by zabrać Panu dorobek.
Posłańców gospodarza, którzy przyszli, chwycili,
kamieniami rzucali i dotkliwie pobili.
nawet jego syna nie uszanowali
i również jak posłańców zakatowali.
A wy, co myślicie, czy dobrze postąpili
gdy w ten sposób gospodarzowi się odpłacili.
Czy dobrze zrobił dziedzic, że rolników wytracił
i nawet im za pracę w winnicy nie zapłacił,
a winnicę oddał innym rolnikom w dzierżawę
którzy obiecali pracować i znaczną poprawę.
Zawsze oceniaj ludzi po owocach ich pracy,
ci, co dużo mówią, to raczej cwaniacy.
Gdy Pan Jezus do Żydów powiedział
znamienne słowa, już wiedział,
że «Królestwo Boże będzie wam zabrane»,
i narodowi, który wyda owoce będzie dane.
/Kazimierz/

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. Obchodzimy XVII Dzień
Papieski pod hasłem: Idźmy naprzód z nadzieją. Po
Mszach św. prowadzona jest zbiórka do puszek dla
stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Za tydzień przeprowadzona będzie zbiórka do puszek
z przeznaczeniem na remont zniszczonej w pożarze
zabytkowej katedry w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Dziękujemy mieszkańcom Sierzchowa i Ługówki
za posprzątanie kościoła i jego otoczenia oraz
ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na
przyszłą niedzielę prosimy o to mieszkańców
Gabryelina i Ławek.
3. Trwa 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 odbędzie się spotkanie
formacyjne dla kandydatów do bierzmowania w
grupie II p. Krystyny Borowskiej: w piątek 13 marca
o godz. 18.00 Rok I i Rok II.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 13:15 spotkanie dla
dzieci klas III w ramach przygotowania do przyjęcia I
Komunii Św. Podczas Mszy Św. dzieci otrzymają
indeksy. Po Mszy św. konferencja dla ich rodziców.
6. 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.
7. Gminna Rada Seniorów, Sołtysi Wsi Obręb,
Cendrowice, Czachówek, Czaplin, Czaplinek,
Dębówka, Sobików i Wincentów serdecznie
zapraszają Seniorów 60 + w sobotę 21 października o
godz. 16.00 na II-gie spotkanie z cyklu „Bądźmy
razem-twórzmy wspólnotę”. Spotkanie odbędzie się
w Agroturystyce „Gajówka” , Obręb, ul. Kasztanowa
98. Zapisy u swojego sołtysa do 12 października
2017 r. Możliwość dowozu.
8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Tomasz Łukasz Jankowski, kawaler z Czachówka w
par. tutejszej i Kinga Chmielewska, panna z parafii w
Kędzierówce. Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
9. 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.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii jest do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Do „Niedzieli” dołączony jest
podręczny informator o „Nowennie Pompejańskiej”.
Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik „Wieści Parafialne”

Nowy Krzyż Przydrożny w Kozłowie
24 września br. o godz.15.00 w Kozłowie miało miejsce
wyświęcenie przez Ks. Proboszcza Włodzimierza
Czerwińskiego
nowego,
metalowego
krzyża
przydrożnego. W uroczystości wzięła udział licznie
zgromadzona społeczność Kozłowa. Nowy krzyż
zastąpił 100-letni krzyż, który po odrestaurowaniu
znalazł miejsce przy sobikowskiej plebanii. Krzyż
ufundowali mieszkańcy Kozłowa. Należy podkreślić
duże zaangażowanie mieszkańców wsi. Głównym
wykonawcą,
który spawał
konstrukcję
krzyża był Pan
Andrzej
Ogrodnik.
Ponadto
znaczący udział
w
pracach
przy
krzyżu
mieli:
Mieczysław
Piecha
i
Przemysław
Ogrodnik.
Pracami
malarskimi
zajął
się
Arkadiusz
Maclak.
W
pracach przy
krzyżu
miała
udział
większość
mieszkańców
wsi.
Chociaż
nie sposób wymienić wszystkich przy uporządkowaniu
terenu, szczególnie aktywni byli m.in.: Renata Maciak,
Jolanta Olczak, Monika Krawczyk, Katarzyna Nowak,
Piotr Chlaściak, Marek Manturzyk z żoną Ulą i inni.
/K.D./
/foto: Zbigniew Talarek/

Po ponad trzech latach edycji „Wieści
Parafialnych” w Państwa rękach już 150 numer
naszego tygodnika. Szerzej na temat naszego
małego jubileuszu w artykule Elżbiety Talarek
w przyszłym tygodniu.

Intencje Mszalne 08 X - 15 X 2017
Niedziela, 08.10
8.30(Czachówek) + cr Sokołowskich
8.30 o Boże błogosł. dla Artura z okazji imienin
10.00 Int. p. Haliny Kozłowskiej
10.00 + Kazimierza w 17 rocz. śm., Stanisława,
Katarzyny i Stanisława Gozdalików, Anieli, Jana i
Zdzisława Bursa
Nabożeństwo różańcowe
12.00 + Czesława Jarosińskiego w 19 rocz. śm., Artura
Wójcika, Krzysztofa Lasockiego i zm. cr. Włodarczyków
13.15 + Sławomira Bogusza w 10 rocz. śm., Wiktorii i
Henryka Bogusz, Janiny i Romualda Szruba, Antoniego
i Tadeusza Piecyk
18.00 int. wolna
Spotkanie dla młodzieży bierzmowanej
Poniedziałek, 9.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 int. wolna
Wtorek, 10.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 int. wolna
Środa, 11.10
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian, + Mateusza Fiejki w 1 rocz. śmierci
19.00Czachówek) Intencja wolna
Czwartek, 12..10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Int, wolna
Piątek, 13.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 int. wolna
Sobota, 14.10.
17.00 + Mirosława Aleksandra Tokaja w 30 dni po
śmierci
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Krzysztofa i Mariana Kędzierskich
Niedziela, 15.10.
8.30(Czachówek) + Jana i Andrzeja Czułby
8.30 (Czachówek) intencja zamówiona
10.00 O zdrowie, bł.. Boże dla mieszkańców Nowych
Grobic
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Ireny Staręga
12.00 O bł. Boże dla Aleksandra z okazji 12 urodzin
CHRZEST: Aleksandra Prasuła

13.15. + Teresy Karaszkiewicz (im.)
Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców I Komunijnych
Intencje spisano 07.10.2017

Tweet od Papieża
„Jedynie w modlitewnej ciszy można się
nauczyć słuchać Bożego głosu”
/Franciszek/

Refleksja na
XXVII 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
Nie odrzucaj nigdy tego co masz od Boga,
by nie spotkała Cię niespodzianka sroga.
Wszystko przecież co masz to nie twoje,
ja też dzierżawię od Boga, to co moje.
Tylko pokora i ufność Jego mądrości,
drogą do szczęścia na ziemi i w niebie radości.

/Kazimierz/
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