Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 28 (190) Rok IV 16.09.2018 r
Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 50, 5-9a( Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach)
Psalm responsoryjny: Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9) (W krainie życia
będę widział Boga)
Drugie czytanie: Jk 2, 14-18 (Wiara niepołączona z uczynkami jest martwa)
Ewangelia: Mk 8, 27-35 (Zapowiedź męki Chrystusa)

TYDZIEŃ BOGATY W WYDARZENIA
W dniu 7 września o godz. 19.00 miała miejsce
okolicznościowa msza św w kaplicy w Czachówku
poświęcona
pomordowanym
mieszkańcom
Czachówka i Kiełbaski w Treblince. Mszę św.
odprawiał ks. prał. Włodzimierz Czerwiński, a po niej
przypomniał krótko historię pamiętnego, tragicznego
wydarzenia. Odnotować należy udział pocztu
sztandarowego Szkoły Podstawowej w Czachówku wraz uczniami i nauczycielami oraz b.
dyrektor SP. Przy symbolicznym pomniku z tablicą wywiezionych do Treblinki 21
parafian, zebrani odmówili modlitwę za zmarłych i na zakończenie odśpiewali hymn
„Boże coś Polskę.
W dniu 9 września odbyły się Dożynki Gminne, które organizowane
były w tym roku w Cendrowicach. Dziękczynne Święto Plonów
rozpoczęło się Mszą Św. w kościele parafialnym w Sobikowie z
udziałem władz samorządowych i okolicznych sołectw. Należy
odnotować olbrzymie zaangażowanie, władz
gminnych,
Stowarzyszenia „Cendrowianki”,
cendrowickich strażaków i mieszańców. Rolę
Starostów Dożynek pełnili Anna i Piotr Koszelscy z Cendrowic. Po
mszy na boisku szkoły SP w Cendrowicach miały miejsce liczne,
występy zespołów chóralnych, sportowych, różnorakich
konkursów, zabaw dla dzieci i pawilonów. Udany festyn ludowy
trwał do późnych godzin wieczornych.
W piątek 14 września obchodzony był odpust parafialny
Podwyższenia
Krzyża
Świętego,
poprzedzony
czterdziestogodzinnym Nabożeństwem. Głównej Mszy Św.
o godz. 18.00 z procesją odpustową, przewodniczył ks. prał.
płk. Henryk Polak – kap. wojskowy od 1993 r. Pracował w
m.in. w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Był przez
11 lat dziekanem Krakowskiego Okręgu Wojskowego.
Sprawował też funkcję kapelana żołnierzy polskich przy
NATO w Brukseli. Współcelebransem był o. Sylwester Kopyt. Ks. pułkownik w homilii
zwrócił uwagę na znaczenie Krzyża Świętego i święta Jego Podwyższenia, którym mamy
zaszczyt nazywać nasz kościół parafialny w Sobikowie. Polacy nigdy nie wyparli się
Krzyża, trzymajmy się Krzyża, bo na Nim Jezus oddał życie za każdego z nas, dla naszego
zbawienia - powiedział w homilii ks. prał. płk. Henryk Polak. /KD/
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorek i 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

Szwecja w pigułce i nie tylko
W dniu 4 września 2018 r. o godz. 6.00, 50 osób z naszej parafii w niekonwencjonalny sposób,
przedłużyło sobie wakacje. Wyjazd promem do Szwecji, jak wszyscy wiedzą z zapowiedzi i
roboczych spotkań, zorganizowało Koło Przyjaciół Radia Maryja. Trasa autokarem wiodła przez
Kaszuby. Odwiedzamy Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Tu obejrzeliśmy
najdłuższą deskę świata 46 m 53 cm długości, która w najszerszym miejscu ma 87 cm szerokości
oraz 8 cm grubości. Ostatnie centymetry docięli piłą „moja-twoja Danuta i Lech Wałęsowie 2
czerwca 2012 r. W ten sposób Polska deska ze 120 letniej daglezji trafiła do „The Guinness Book
of Records” i został odebrany poprzedni rekord Niemcom. Trzeba dodać, że to już druga polska
rekordowa deska. Poprzednia liczyła 36 m 83 cm. Tu obejrzeliśmy również „dom do góry nogami”,
dom Sybiraka, dom trapera kanadyjskiego i dom Polaka z Adampola w Turcji. Zeszliśmy pod
ziemię do bunkra „Gryfa Pomorskiego” i przeżyliśmy wojenne bombardowanie.
Najważniejsza atrakcja naszej wycieczki to rejs o godz. 21.00 XI piętrowym promem „Stena Spirit z
polską załogą przez Bałtyk do Szwecji. Na pokładzie IX w Metripolitan Bar czekała na nas uczta
muzyczna na żywo, gdzie co bardziej wytrzymali i zaliczyli niejeden taniec „z gwiazdami”
wycieczki. Na drugi dzień po śniadaniu na promie, już o godz. 7.30 dobijamy do portu w
Karlskronie. Tu czeka na nas polska przewodniczka p. Marta. Jedziemy naszym autokarem do
rezerwatu przyrody na przylądku Torhamn w gminie Karlskrona. Świetne widoki na archipelag. W
lesie w Mőckleryd, podziwiamy rysunki naskalne Wikingów z epoki brązu (XI-VI w p.n.Ch.). Są to
wyryte w kamiennych głazach rysunki: łodzi, wojowników i zwierząt. Podziwiamy Karlskrone
stolicę regionu (woj.) Blekinge z najwyższego punktu widokowego Bryggareberget. Nabrzeże
Królewskie z bastionem Aurora, rynek, port marynarki szwedzkiej, maleńkie ale drogie drewniane
domy marynarzy. Część osób popłynęła na wyspę Stumholmen, część zwiedzała muzeum morskie i
łódź podwodną, kościoły luterańskie niegdyś chrześcijańskie. Po odpoczynku przy lodach, kawie i
piwie wyjazd do Ronneby zwanego „ogrodem Szwecji”. Zwiedzanie średniowiecznego z XII wieku
kościoła św. Krzyża z freskiem. św. Piotra. Obecnie jest to kościół luterański jak większość
kościołów w Szwecji. Przejazd do dawnego uzdrowiska Ronneby Brunn i spacer po parku
zdrojowym z wodospadem, fontannami i prześlicznymi krzewami. Szkoda, że przekwitły już
olbrzymie, wielkości drzew krzewy rododendronów. Przejazd do kamienia runicznego z klątwą
wikingów w Bjőrketorpsstenen. Kolejna atrakcja to cmentarzysko z epoki Wikingów w
Hjortahamma i wracamy na prom. Po kolacji i nocnych atrakcjach o godz. 21.00 odpływamy ze
szwedzką załogą promem „Stena Vision” do Polski.
Ostatniego dnia 6 września wcześnie rano dobijamy do terminala w Gdyni. Tu czeka na nas starszy
wiekiem, doświadczony przewodnik p. Czesław. Energiczny, miły i „strzelający” żartami na każdą
okazję. Zwiedzamy miasto, jedziemy ulicą Polanki obok domu b. prezydenta Lecha Wałęsy. W
Oliwie zwiedzamy archikatedralną bazylikę, gdzie o godz. 10.00 wysłuchujemy koncertu
organowego na słynnych oliwskich organach ze 110 głosami, które Jan Wulf budował przez 25 lat.
Przechodzimy przez ambit za prezbiterium z wieloma pięknymi ołtarzami. Możemy podziwiać
baldachim wykonany przez królową Krystynę Szwedzką. W Bazylice św. Brygidy oglądamy 12 m
wysokości bursztynowy „Ołtarz Ojczyzny” autorstwa Mariusza Drapikowskiego poświęconego
16.12.2017 r. przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp Salvatore Pennacchio i odsłoniętego
przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przed nami Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Gdańsku, czyli bazylika Mariacka historyczna fara z wieżą dzwonną. Spacer po
rynku gdańskim zwanym Długim Targiem, od Bramy Złotej do Bramy Zielonej z Dworem Artusa i
fontanną z Neptunem, Ratuszem i szeregiem zabytkowych kamienic barokowej architektury. Już
czas na powrót do domu. Po drodze w Raczkach Elbląskich jeszcze zatrzymujemy się w najniższym
miejscu w Polsce -1,80 m poniżej poziomu morza. Zapraszamy do kolejnych ciekawych wyjazdów.
Za tydzień fotoreportaż z tej wspaniałej i bogatej w atrakcje wycieczki. /KD/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13:15 rozpoczęcie

przygotowania do przyjęcia I Komunii
Św. dla dzieci klas III. Na Mszę św.
zapraszamy również ich rodziców aby
omówić sprawy organizacyjne.
O
godz.18:00
rozpoczniemy
przygotowanie dla Kandydatów do
Bierzmowania.
Zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
przygotowanie trwa dwa lata i
rozpoczyna się w klasie III Gimnazjum
lub VIII Szkoły Podstawowej. Osoby
starsze, które jeszcze nie przyjęły tego
sakramentu zapraszamy również do
nadrobienia
zaległości.
Wszelkie
informacje dla młodzieży bierzmowanej
będą również zamieszczane na naszej
stronie
parafialnej.
2. Dziękujemy nowożeńcom Łukaszowi
i Karolinie za posprzątanie kościoła i
ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą
niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy
o
to
również
nowożeńców.
3.
W przyszłą niedzielę 23 września
podczas wszystkich Mszy św. odbędzie
się uroczyste odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich. Zapraszamy małżonków
do jak najliczniejszego udziału w ich
odnowieniu.
4. Również w przyszła 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.
To też czwarta niedziela miesiąca. Jaka
zwykle odbędzie się comiesięczna zbiórka
ofiar do puszek na rzecz podopiecznych
Parafialnego Zespołu Caritas, w tym dla 1
rodziny syryjskiej w ramach programu
Rodzina
Rodzinie
Caritas
Polska.
5. W piątek 14 września obchodziliśmy
odpust parafialny Podwyższenia Krzyża
Świętego. Głównej Mszy św. o godz. 18.00

przewodniczył ks. prał. płk Henryk Polak,
kapelan wojskowy. Serdecznie dziękujemy
strażakom z Cendrowic, ministrantom,
bielankom i wszystkim grupom parafialnym
za włączenie się w tę liturgię. Dziękujemy
też nielicznym parafianom za ich modlitwę
podczas
Nabożeństwa
czterdziestogodzinnego w środę 12 września
i
w
czwartek
13
września.
6.
Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria,
Dariusz
Zieliński
i
Przewodniczący Rady Miejskiej, Zenon
Nadstawny serdecznie zapraszają do udziału
w uroczystości w Górze Kalwarii, podczas
której święty ojciec Stanisław Papczyński
zostanie ogłoszony patronem miasta i gminy.
Msza święta odbędzie się w niedzielę 23
września
w
Sanktuarium
Ojca
Papczyńskiego na Mariankach o godz. 12.00.
Dzień wcześniej podczas uroczystej sesji
uchwałę w sprawie ustanowienia patrona
podejmie
Rada
Miejska.
7. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
– Zbigniew Józef Żebrowski, kawaler z
Sierzchowa w par. tutejszej i Agata Bożena
Kuc, panna z Kędzierówki. Zapowiedź
druga.
– Kamil Osiadacz, kawaler z Karoliny i
Sylwia Papis, panna z Bronisławowa, oboje
z par. tutejszej – zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych
polecamy
modlitwie
wiernych.
8. Koło Przyjaciół Radia Maryja informuje,
ze w dniu 19 września 2018 r o godz. 19.00
(środa) po Nowennie do MBNP w salce
katechetycznej na plebanii odbędzie się
spotkanie organizacyjne ws. wyjazdu do
Zakopanego w dniach: 05-06-07.10. 2018 r.
(piątek – sobota - niedziela). Wpłacamy
zaliczkę w kwocie 220 zł.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny”
i „Niedziela”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści
Parafialne”

Intencje Mszalne
16 - IX 2018 – 23 IX 2018
Niedziela, 16.09.
8.30 (Czachówek) + Jana i Cecylii Dębskich
10.00 + Andrzeja Pacholskiego w 2 rocz. śm.,
Jerzego i Andrzeja Michalskich, dziadków
Michalskich i Dolińskich
10.00 + Piotra (w 20 rocz. śm.), Marianny i
Stanisława Anuszewskich
12.00 + Wiesława Kopyta w 8 rocz. śm., Jana w 23
rocz. śm, Józefy i Władyslawa Kopyt
CHRZEST: Julia Jagiełło, Filip Biczyk, Oskar
Myszyński, Antoni Jan Baduła
13.15 + Tadeusza (w 21 rocz. śm.) i Krystyny
Szymaniaków
I spotkanie rodziców i dzieci I Komunijnych
18.00 Msza św. dla młodzież przygotowującej się
do Bierzmowania
Poniedziałek 17.09.
18.00 + Jerzego Piotra Matulka w 30 dni po śmierci
Środa, 19.09.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
Piątek, 21.09.
18.00 + Mateusza Fiejki (im.)
Sobota,22.09.
12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Krzysztofa i
Aleksandry Stereńczak w 10 rocz. ślubu
16.00 + Jerzego Gawęckiego w 5 rocz. śmierci
16.30 + Andrzeja, Jana i Marty Ambroziak, Mariana,
Czesława i Franciszka Kamińskich
17.00 ŚLUB: Justyna Piotrowska i Damian Skorupski
18.00 + Jacka Marianowskiego w 10 rocz. śm.
Niedziela, 23.09.
8.30 (Czachówek) + Jana Maciaka
10.00 + Zbigniewa Bernaciaka, Stefanii i Jana
Łukasiewiczów, Józefy i Jana Matulka
12.00 + Jerzego Wieczorkiewicza w 27 rocz. śm.,
Jana, Marianny i Franciszka Balcerzaków
12.00 + Zenona Anuszewskiego w 3 rocz. śm.,
Aleksandra Anuszewskiego i zm. z rodz. Kucińskich
CHRZEST: Eryk Rybicki
13.15 + Wandy i Józefa Marczaków
I spotkanie rodziców i dzieci Rocznicowych
I
Intencje spisano 14.09.2018

Tweet od Papieża
„Pamiętajcie, że im więcej
ofiarowujecie innym, tym sami
więcej otrzymacie i będziecie
szczęśliwi!”
/Franciszek/

Refleksja na
XXIV Niedzielę zwykłą
To znamienne, że Jezus nie nazwał
Piotra szatanem (czyli przeciwnikiem) wtedy, gdy
Piotr się Go wyparł, tylko właśnie w tych
okolicznościach, o jakich mówi dzisiejsza
Ewangelia. "Kochać Boga z całego serca znaczy
mówić TAK, bezwarunkowo, życiu i wszystkiemu co
życie z sobą niesie. Przyjąć bez zastrzeżeń
wszystko, co Bóg rozpoczął w odniesieniu do
czyjegoś życia. Mieć takie samo nastawienie jak
Jezus, kiedy mówił: Niech się dzieje Twoja wola,
nie Moja. Jeśli nie chcemy być przeciwnikami Boga
(szatanami), nie mówmy Mu więcej co jest dla nas
lepsze. On wie to lepiej. /Mieczyslaw Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
«Ty jesteś Mesjasz» czy i ty tak
odpowiesz
za kogo Jezusa uważasz i jak Piotr powiesz?
Miej się na baczności, abyś nie zaznał
smutku,
że «… nie myślisz po Bożemu, lecz po

ludzku».

Bo «Jeśli ktoś chce pójść za Mną,
(i chce być w niebie)

niech się zaprze samego siebie.

Kazimierz
Za tydzień - fotoreportaż z wycieczki na
Kaszuby oraz rejsu promem do Szwecji, a także o
spacerze po Gdańsku i Oliwie
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