Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 30 (192) Rok IV 30.09.2018 r
Dwudziesta szósta Niedziela zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Lb 11, 25-29) Nie zazdrościć darów Bożych)
Psalm responsoryjny: Ps Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a) (Nakazy Pana są
radością serca)
Drugie czytanie: Jk Jk 5, 1-6 (Marność dostatków doczesnych )
Ewangelia: Mk, 9, 38-43. 45. 47-48 (Unikać okazji do grzechu)
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ŚW. SIOSTRA FAUSTYNA KOWALSKA
05 października to dzień wspomnienia św. s. Faustyny
Kowalskiej. Przypomnijmy najważniejsze informacje o
naszej znanej na całym świecie zakonnicy ze gromadzenia
Sióstr MB Miłosierdzia, mistyczki, stygmatyczki i wizjonerki s.Faustynie. Apostołka Bożego Miłosierdzia, Sekretarka
Jezusa Miłosiernego, Prorok naszych czasów, wielki Mistyk, Mistrzyni życia
duchowego urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako trzecie spośród
dziesięciorga dzieci w rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. Dwa dni później na
chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. 1
sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w
Warszawie przy ul. Żytniej. W tym Zgromadzeniu przeżyła 13 lat przebywając w wielu
domach, najdłużej w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie, pełniąc obowiązki kucharki,
sprzedawczyni w sklepie z pieczywem, ogrodniczki i furtianki. Zasadniczym zadaniem
Siostry Faustyny było przekazanie Kościołowi i światu orędzia Miłosierdzia, które jest
przypomnieniem biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka,
wezwaniem do zawierzenia Mu swego życia i czynnej miłości wobec bliźnich. Jezus nie
tylko ukazał jej głębię swego miłosierdzia, ale także przekaza ł nowe formy kultu: obraz
z podpisem Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i
modlitwę w chwili Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną
Miłosierdzia. Jednak najbardziej cenny jest Jej „Dzienniczek”
pisany pod natchnieniem samego Jezusa, gdzie opisała swoje
niezwykle głębokie życie duchowe, sięgające samych szczytów
zjednoczenia z Bogiem w zaślubinach mistycznych, głębię
poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplację w
codzienności, zmagania i walkę ze słabościami ludzkiej natury
oraz trudy związane z prorocką misją. „Dzienniczek” należy do
pereł literatury mistycznej. Święta Siostra Faustyna Kowalska
pisała go w Wilnie i Krakowie w latach 1934-38 na polecenie
swych spowiedników: ks. Michała Sopoćki i o. Józefa Andrasza
SJ. Pierwsze zapiski pochodzą z lipca 1934 roku. Uroczystość
kanonizacji w dniu 30.04.2000 r. opisała s. Faustyna w swym
„Dzienniczku” na wiele lat przed tym wydarzeniem. 23 marca 1937 roku miała wizję, w
której zobaczyła, że ta uroczystość odbywa się równocześnie w Rzymie i w Krakowie,
choć nie znała wynalazku telewizji ani łączności przez tele-most. Zmarła 5
października 1938 w Krakowie.
/Oprac. KD/

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

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

Fotoreportaż z Odpustu Parafialnego w Sobikowie – 14.09.2018 r.

/Foto: KD/

Ogłoszenia duszpasterskie
.

1 Dziś, 30 września o godz. 15.00 na placu
w Sierzchowie zostanie odprawiona
dodatkowa Msza św. polowa. Po niej nastąpi
poświęcenie nowego krzyża przydrożnego.
Mieszkańców serdecznie zapraszamy.
2. Dziękujemy mieszkańcom Julianowa za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy
kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą
niedzielę prosimy o to nowożeńców.
3. Jutro 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 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 niedzielę, 14 października br.
obchodzić będziemy XVIII Dzień Papieski
pod hasłem: Promieniowanie ojcostwa. Tego
dnia prowadzona będzie zbiórka do puszek
dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia“. Z tej okazji w przyszłą
niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00
stypendyści tej Fundacji przedstawią to
dzieło.
6. Koło Przyjaciół Radia Maryja informuje,
że wyjazd do Zakopanego w dniach: 05-0607.10. 2018 r. (piątek-sobota-niedziela)
nastąpi o godz. 5.45 z Czachówka i o godz.
6.00 z Sobikowa. W programie odwiedzenie
sanktuariów w: Skarżysku Kamiennej,

Łagiewnikach, Ludźmierzu, Wadowicach i
Kalwarii Zebrzydowskiej. Całą kwotę w
wysokości 360 zł. lub zaliczkę 200 zł z dopłatą w
autokarze wpłacamy do 01 października do p.
Bogumiły Dusza w Czachówku lub do p.
kościelnego Ryszarda Rosłona w Sobikowie po
mszach św.
7. Trwają również zapisy na wyjazd w sobotę 27
października 2018 r. do Niepokalanowa i
modlitwa w nowej Kaplicy Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu – Ołtarza Pokoju i do
Rokitna do sanktuarium MB Prymasowskiej
Wspomożycielki. Zapisy i wpłaty w wysokości 50
zł. (z obiadem) wpłacamy do p. Bogumiły Dusza
w Czachówku lub do p. kościelnego Ryszarda
Rosłona w Sobikowie po mszach św.
8. Nastąpiła już rezerwacja miejsc dla grupy z
Sobikowa w sektorze Hali Sportowej w Toruniu
na spotkanie z okazji XXVII rocznicy powstania
Radia Maryja w dniu 1 grudnia (sobota). Kontakt
do p. Bogumiły Dusza /tel. 664 743 764/.

9. Do Sakramentu Małżeństwa
przygotowują się:
– Jakub Konopnicki, kawaler z par. Św.
Rodziny w Warce i Katarzyna Sauer, panna
z Kozłowa w par. tutejszej – zapowiedź
pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

Jakich słów użyć należy w Dniu
Imienin Ks. Michała Dłutowskiego,
wikariusza, kiedy treść się tym słowom
wymyka… Niech Cię Bóg co dzień
strzeże i chroni, w Nim odnajdziesz Swą
radość i męstwo. Niech Cię dłonią
Swoją prowadzi, w Bogu Miłość i Moc,
i Zwycięstwo. Niech modlitwa i
życzliwość ludzi pomagają Księdzu
wciąż
odnawiać
wytrwałość
w
kapłaństwie, a dar utalentowanych i
mocnych dłoni, w rzeźbach, obrazach i
książkach pozostawi trwały ślad dla
wielu ludzi nie tylko w naszej parafii.
Rada Parafialna, Parafialny Zespół
Caritas i Koło Przyjaciół Radia Maryja.

Intencje Mszalne 30 IX 2018 – 07 X 2018
Niedziela, 30.09.
8.30 (Czachówek) + Tadeusza Szymańskiego
10.00 + Michaliny i Stanisława Marszałów, Zofii i
Henryki Matysiak, Andrzeja Otulaka
12.00 + Łukasza Tywonka
13.15 + Zofii i Stanisławy Włodarczyk
15.00 Msza św. w Sierzchowie. Poświęcenie
nowego krzyża.

Tweet od Papieża
„Kiedy jestem miłosierny, jestem
prawdziwym dzieckiem Ojca, bo
Ojciec jest miłosierny.”
/Franciszek/

Poniedziałek 01.10.
18.00 + Krzysztofa Gorzkowskiego w 30 dni po śmierci
Wtorek, 02.10.
18.00 + Jadwigi i Józefa Fudeckich i zm. z rodz.
Klimków i Nowaków, Stanisława Helińskiego
Środa, 03.10.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian, + Stanisława Gnatowskiego – int. od
przyjaciół i sąsiadów
19.00 (Czachówek) int. wolna
Czwartek, 04.10.
18.00 Int. wolna
Piątek, 05.10.
18.00 + Artura Grzesikiewicza, Elżbiety Królak,
Stanisława i Marianny Grzesikiewiczów
19.00 (Czachówek) + Andrzeja Czułba w 10 rocz. śm.
Sobota,06.10.
7.10 Godzinki
7.30 int. wolna
14.30 ŚLUB: Monika Krawczyk – Sebastian Pluta
15.30 ŚLUB: Milena Zielińska – Michał Kozielski
16.30 ŚLUB: Marta Jeleń – Michał Badach
18.00 + Ireny Manturzyk w 2 rocz. śm., Stanisława
Manturzyka, Hanny Jeleń, Józefa Sadowskiego, zm. z
rodz. Manturzyków i Kasprzaków
Niedziela, 07.10.
8.30 (Czachówek) + Eugeniusza Pietranika
10.00 + Edwarda Wlazło w 22 rocz. śm., Andrzeja
Wlazło i zm. z rodz. Wlazłów i Kacprzaków
Nabożeństwo różańcowe
12.00 + Edwarda Gostkowskiego w 20 rocz. śm. i zm. z
rodz. Gostkowskich
CHRZEST: Szymon Smoliński, Alan Kacprzewski, Alan
Sieńkowski
13.15 + Zbigniewa, Heleny i Władysława Czupryńskich,
Jana Należytego, Bronisławy Krawczyk
Intencje spisano 28.09.2018

Refleksja na
XXVI Niedzielę zwykłą
Uczniowie Jezusa, którzy niedawno
stanęli bezsilni wobec ducha nieczystego, teraz
krytykują człowieka, który czyni to w imię Jezusa,
gdyż nie należy do ich grupy. Duch Święty prowadzi
każdego inaczej. Działa nie tylko przez Dwunastu, ale
również przez tych, którzy są poza wspólnotą
Kościoła. Ducha Bożego nie da się uwięzić. Duch jest
wolny. Nie jest związany żadnym rytuałem. Działa
poza ludzkimi strukturami. Każdy z nas ma swoją
misję i potrzebne dary, by ją zrealizować. W
każdym z nas działa Boży Duch i każdy może
prorokować - choć na różny sposób. Chrystus i Jego
Duch nie jest wyłącznie z jednym człowiekiem czy z
jedną kategorią ludzi. Jezus przyszedł do wszystkich.
Dlatego chce nam dzisiaj powiedzieć: "Nie bądźcie
zazdrośni. Przeciwnie, radujcie się, że Boże dzieło
może wzrastać w innych, w tym również w myślących
i wierzących inaczej". /Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
« Kto … nie jest przeciwko nam, ten
jest z nami».
Powiedział Jezus gdy rozmawiał z
uczniami
I dodał « Kto wam poda kubek wody

do picia…nie utraci swojej
nagrody».

Dlatego, że należycie do Chrystusa
Do Syna samego Boga – Jezusa.
Kazimierz

Za tydzień o Poświęceniu Krzyża przydrożnego w
Sierzchowie
Redakcja: Kazimierz Dusza
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