Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 26 (188) Rok IV 02.09.2018 r
Dwudziesta druga Niedziela zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: (Pwt 4, 1-2. 6-8) Wezwanie do zachowania przykazań
Psalm responsoryjny: Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b) (Prawy zamieszka w
domu Twoim, Panie)
Drugie czytanie: Jk 1, 17-18. 21b-22. 27 (Wprowadzać słowo w czyn)
Ewangelia: Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

Narodziny Maryi - 8 września
Ewangelie nie wspominają nic o narodzinach
Najświętszej Maryi Panny. Wiadomości o narodzinach
Matki Bożej czerpiemy z Protoewangelii Jakuba,
powstałej już w II stuleciu po Chr. To właśnie, ten
utwór, przypisywany Jakubowi Sprawiedliwemu (bratu
Pana). W nim znajdujemy imiona rodziców
Najświętszej Maryi Panny, opowiada on także o
Narodzenie NMP- Kościół
narodzinach Matki Bożej. Protoewangelia opiera się
Ojców Bernardynów
na wielu krążących po Jerozolimie podaniach. Autor
w Leżajsku (XVIII w.)
informuje czytelnika, że Anioł Pański odpowiedział
Annie (matce Najświętszej Maryi Panny), że Bóg wysłuchał jej modlitw.
Szczęśliwa Anna obiecała zaś Aniołowi, że obojętnie czy będzie to chłopiec czy
dziewczynka ofiaruje dziecko w darze samemu Bogu, a dziecko to „będzie Mu
służyło po wszystkie dni swego żywota”. Anioł również zawiadomił Joachima „Joachimie, Joachimie, wysłuchał Pan Bóg twoją modlitwę”. „Oto bowiem żona
twoja Anna poczęła w swoim łonie”... Przypomnijmy, że Joachim i Anna, kiedy to
się stało byli już ludźmi w podeszłym wieku.
Maryja przyszła na świat między 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Chrystusa.
Przyszła na świat zachowana od grzechu („Bez zmazy pierworodnej poczęta”).
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny związane jest z budową i
konsekracją 8 września w Jerozolimie kościoła Narodzin Najświętszej Maryi
Panny w miejscu gdzie stać miał dom rodziców Panny Maryi - Joachima i Anny.
Tu czczona jest figurka Maryi jako małego dziecka. Około 1130 r. powstał
romański kościół dedykowany św. Annie. Został on zbudowany nad grotą,
narodzenia Maryi. Na Zachodzie święto zostało wprowadzone do liturgii przez
papieża św. Sergiusza I w roku 688. Choć już wcześniej, zwłaszcza wokół
kościoła św. Adriana wierni gromadzili się by czcić fakt narodzin Matki Jezusa.
Święto Narodzin Maryi w Polsce obchodzone wraz z przyjęciem w dziesiątym
wieku chrześcijaństwa jest zwane Świętem Matki Bożej Siewnej. Właśnie po 8
września przystępowano na polskiej wsi do orki i zasiewu. /Niedziela Przemyśl
2013 r. - Arkadiusz Bednarczyk/
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek i niedzielę
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

REFLEKSJE POWAKACYJNE
Minęły dwa miesiące od naszych
cotygodniowych spotkań. Czas
nieubłagalnie mija. A nie był to
okres bynajmniej bezruchu.
Przypomnę, że w tym czasie
prężnie działało Koło Przyjaciół
Radia Maryja i Parafialny Zespół
Caritas. Odnotujmy m.in. wyjazd
w dniu 8 lipca na XXVII
Spotkanie Rodzin Radia Maryja
na Jasną Górę. Przeżyciem jak
zawsze wyjątkowym, była Msza Św., w tym roku celebrowana przez JE kard. Zenona
Grocholewskiego z Watykanu, który wygłosił też okolicznościową homilię. W drodze
powrotnej odwiedziliśmy sanktuarium ojców dominikanów w Gidlach. Tu mogliśmy się
pomodlić do Matki Bożej
Gidelskiej w ołtarzu z malutką,
bo 9-centymetrową figurką, ale
w cuda potężnej i słynącej
wieloma uzdrowieniami od 1516
roku.
Tu mogliśmy nabyć
flakoniki ze słynnym winkiem
dominikanów.
Szczególnym
wydarzeniem dla parafii był
wyjazd w dniach 15-16 sierpnia
dwoma autokarami na tzw. „Różaniec na wodzie” i pływanie ścieżkami Jana Pawła II po
jeziorach mazurskich. W ten jedyny dzień w roku, rozmodloną atmosferę pielgrzymów
płynących na statkach, łodziach,
łajbach i kajakach, podnosiła
cudowna
sceneria
świateł
odbitych
na
pofalowanej
powierzchni jezior: Necko,
Białe i
Studzieniczne,
co
dodawało niebywałej ekspresji.
Odwiedziliśmy również ciekawe
miejsca
w
Augustowie,
Suwałkach,
Sejnach
i
Studzienicznej,
związane
z
pobytem tam Jana Pawła II.
/KD/.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz.
10.00 Procesja Eucharystyczna a po Mszy św. o
12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana
tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa: O
potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży
rozpoczynających nowy rok szkolny. Taca
inwestycyjna przeznaczona będzie na pokrycie
kosztów instalacji nowych mat grzewczych w
kościele. Po przerwie wakacyjnej powracamy do
Mszy św. o godz. 13.15. Na tę Mszę św.
szczególnie zapraszamy uczniów klas zerowych i
pierwszych, którzy w poniedziałek 3 września
rozpoczną rok szkolny. Podczas tej Mszy św.
zostaną poświęcone ich książki i przybory szkolne.
2. Dziękujemy mieszkańcom Karoliny za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami
na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę
prosimy o to nowożeńców.
3. W poniedziałek 3 września obchodzić
będziemy 68 rocznicę konsekracji naszego
kościoła. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. o
godz. 18.00.
4. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny i
katechetyczny. Jak zwykle zapraszamy na Msze
św. inaugurujące:
- w Sobikowie 7 września (dla szkół w Czaplinku i
Cendrowicach), spowiedź od godz. 17.30, Msza
św. o godz. 18.00.
- w szkole w Dobieszu w czwartek 6 września,
spowiedź od godz. 8.30, Msza św. o godz. 9.00.
- w Czachówku w kaplicy 7 września, w int.
wywiezionych w 1943 r do Treblinki mieszkańc.
Czachówka i Kiełbaski, spowiedź i Msza św. o
godz. 19.00

5. Koło Przyjaciół Radia Maryja informuje,
że wyjazd na pielgrzymkę do Szwecji 4
września (wtorek) będzie o godz. 6.00 z
placu przed kościołem.
6. W tym tygodniu wypada I Piątek 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.
7. W sobotę 8 września święto Narodzenia Najśw.
Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej). Mszę św. z
formularza o Narodzeniu NMP odprawimy o godz.
10.00. Na tej Mszy św. odbędzie się
błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
8. 8 września po Mszy św. o godz. 10.00
zapraszamy wszystkich ministrantów i ich
rodziców na zebranie organizacyjne.
9. W niedzielę 9 września o godz. 13.15

zapraszamy na uroczystą Mszę św. z racji
Dożynek Gminnych.
10. W piątek 14 września obchodzić będziemy
odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego.
Msze św. odprawimy o godz. 10.00 i 18.00. Po
głównej Mszy św. o godz. 18.00 procesja
odpustowa. Mszy św. przewodniczyć będzie ks.
płk Henryk Polak, kapelan wojskowy. Serdecznie
prosimy strażaków, ministrantów, bielanki i
wszystkie grupy parafialne o włączenie się w tę
liturgię. Odpust poprzedzi Nabożeństwo
czterdziestogodzinne. Początek w środę 12
września Mszą św. o godz. 10.00. Wystawienie
Najśw. Sakramentu do godz. 12.00 i od godz.
17.00. Msza św. o godz. 18.00. W czwartek 13
września taki sam porządek nabożeństw.
11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
– Radosław Paweł Trzeciak, kawaler z
Ludwikowa w par. tutejszej i Aleksandra
Regulska, panna z Chynowa. Zapowiedź druga.
– Dominik Adrian Skorupski, kawaler z par. w
Drwalewie i Justyna Ilona Piotrowska, panna z
Buczynowa w par. tutejszej – zapowiedź pierwsza.
– Piotr Jasek, kawaler z Ługówki w par. tutejszej i
Joanna Matusik, panna z par. w Jazgarzewie –
zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

Papież Franciszek do Polaków
Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bardzo
dziękuję za wasze modlitwy w czasie mojej
podróży apostolskiej do Irlandii. Dzisiaj
szczególnie
pozdrawiam
Stowarzyszenie
Comunità Regina della Pace z Radomia i Ojców
Franciszkanów z Niepokalanowa. Na ich prośbę
pobłogosławiłem przed audiencją Ołtarz Adoracji
Eucharystii, nazwany „Gwiazda Niepokalanej”.
Zostanie on umieszczony w Sanktuarium w
Niepokalanowie, które staje się ósmym
Międzynarodowym Centrum Modlitwy o Pokój.
Adorując Chrystusa zgodnie z duchowym
pragnieniem
św.
Maksymiliana
Kolbego,
wypraszajcie pokój dla waszych rodzin, Ojczyzny,
Europy i całego świata. Wam i waszym bliskim z
serca błogosławię
Watykan, 29.08.2018 r.

Intencje Mszalne 02 - IX 2018 – 09 IX 2018
Niedziela, 02.09.
8.30 (Czachówek) + Stefana Sinkowskiego
10.00 + Janiny Milewskiej w 35 rocz. śm.; dziadków
Milewskich i Bąków, Antoniego Bąka, Zbigniewa i
Jerzego Modelskich Widomskich
12.00 O bł. Boże i potrzebne dary Ducha św. dla Jana
Czupryńskiego z okazji 18 urodzin
12.00 + Stefana Kowalczyka (im.), Antoniny i Józefa
Kłoszewskich
CHRZEST: Maria Hausman
13.15 + Czesława Rotuskiego w 6 rocz. śm.,
Antoniego, Józefy Rotuskich, Stanisława, Mariana i
Artura Grzesikiewiczów, Małgorzaty Fydrych
Poniedziałek 03.09.
17.30 + Natalii Wincentak w 30 dni po śmierci
18.00 + Piotra Biczyka w 7 rocz. śm.
Wtorek, 04.09.
17.30 + Jerzego Badowskiego w 12 rocz. śm. Andrzeja,
Bolesława i Rozalii Badowskich, Stanisławy i Antoniego
Pęczek
18.00 + Jacka Olczaka i Sławomira Gostkowskiego w
15 rocz. śm.
Środa, 05.09.
17.30 + Adama Orlika w 30 dni po śmierci
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
Piątek, 07.09.
18.00 + Władysława Urbanowicza w 8 rocz. śm.
Wiktorii, Eugeniusza i Zbigniewa Urbanowiczów,
Stanisławy i Franciszka Zwolińskich
19.00 (Czachówek) W int. wywiezionych w 1943 do
Treblinki mieszkańców Czachówka i Kiełbaski.
Sobota,08.09.
10.00 Int. wolna
17.00 ŚLUB; Malwina Walicka – Rafał Bogusz
18.00 + Heleny Sobieszuk w 1 rocz. śm., Marka
Sobieckiego w 1 rocz. śm. i zm. rodziców Sobieckich i
Galejów
Niedziela, 09.09.
8.30 (Czachówek) O bł. Boże i dary Ducha św. dla
Bożeny z okazji 41 urodzin
8.30 (Czachówek)
10.00 + Kazimierza w w 18 rocz. śm., Katarzyny,
Stanisława Gozdalików, Anieli, Jana i Zdzisława Bursa
12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Karoliny z okazji
18 urodzin
12.00 + z rodz. Kłosiewiczów
CHRZEST: Barbara Pośnik, Aleksandra Pęczek

Tweet od Papieża
„Niech Boże błogosławieństwo zstąpi
na wszystkie wasze rodziny, aby
można było w nich doświadczyć
miłości i przebaczenia..”
/Franciszek/

13.15 + Sławomira Bogusza, Wiktorii i Henryka Bogusz, Janiny i
Romualda Szryba, Czesława Szruba i Antoniego Piecyka
13.15 Dożynki gminne - Dziękczynna za plonu tego roku
Intencje spisano 01.06.2018

Refleksja na
XXII Niedzielę zwykłą
Ewangelia na dziś powinna chyba
każdego zaboleć, a przynajmniej poważnie poruszyć.
Oczywiście pod warunkiem, że potraktujemy ją jako
adresowaną do siebie, a nie zaczniemy się
zastanawiać o kimś z naszych sąsiadów, znajomych
czy choćby polityków. Uczciwy rachunek sumienia
wobec samego siebie jest tu podstawą - co jest dla
nas najważniejsze: Prawo Boże i wynikające z niego
zasady czy też zewnętrzne oznaki tego, że jesteśmy
ludźmi wierzącymi. Nie oznacza to jednak, że
musimy odrzucić tradycję czy zwyczaje związane z
praktykowaniem wiary, to chyba nie o oto chodzi. Tak
samo jak Jezusowi w dzisiejszej perykopie raczej nie
chodziło o pochwałę brudnych rąk. Problemem jest tu
raczej to, żeby zasady higieny nie stały się celem
samym w sobie, przesłaniając w ten sposób czemu
służą. Wydaje mi się, że tak samo musimy jednak
postępować w zakresie zasad wiary. /niedziela, 02
września 2012, marzatela/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Chrystus mówił, że lud prawo tworzyć może
Ale «Uchyliliście przykazanie Boże,

a trzymacie się ludzkiej tradycji».

Rozważ w sumieniu, nie przywiązuj się do definicji
Tradycja powinna służyć dobru człowieka,
Gdy jest inaczej, to niejako od Boga ucieka.
Kazimierz

Za tydzień o święcie Podwyższenia Krzyża i
więcej nt. „Różańca na wodzie”.
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