Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 34 (196) Rok IV 28.10.2018 r
Trzydziesta Niedziela zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Jr 31, 7-9 (Pan wybawił swój Lud)
Psalm responsoryjny: Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a) (Pan Bóg uczynił
wielkie rzeczy dla nas)
Drugie czytanie: Hbr 5, 1-6 (Chrystus kapłanem na wieki)
Ewangelia: Mk 10, 46b-52 (Uzdrowienie niewidomego z Jerycha)

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada Kościół katolicki
uroczyście
wspomina
znanych i anonimowych,
dawnych i współczesnych
świętych.
Uroczystość
Wszystkich Świętych jest
jednym
z
najbardziej
radosnych dni dla chrześcijan.
W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie
jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba
jest znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w
zupełnym ukryciu.
Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew
spotykanym niekiedy opiniom - "Świętem Zmarłych" ale
przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do
świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to
dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do
chwały nieba.
Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu
do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi
życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest
powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można
osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli
dar życzliwości Boga.
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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

Rokitno, Niepokalanów, Szymanów cz.I
W dniu wczorajszym 27 października 2018 r. z inicjatywy Kola Przyjaciół Radia
Maryja, miała miejsce pielgrzymka do: sanktuarium MB Prymasowskiej
Wspomożycielki w Rokitnie, nowej Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego
Sakramentu w Niepokalanowie oraz NMP Jazłowieckiej w Szymanowie. Z
Sobikowa grupa 50 osób już o godz. 7.30 wyruszyła w podróż. Po drodze do
Rokitna zajechaliśmy do parafii św. Trójcy w Błoniu.
Rokitno. Początki powstania Rokitna i dwóch parafii w
Rokitnie: św. Wojciecha i św. Jakuba, sięgają połowy
XVII w. Unifikacja obu kościołów i parafii w Rokitnie
nastąpiła staraniem Mikołaja Święcickiego, bp
poznańskiego. Jeszcze przed rokiem 1693 Papież
Klemens XI wyraził zgodę na połączenie parafii,
zniesienie ich kościołów i postawienie w ich miejsce
jednego murowanego. Murowana świątynia została
zbudowana p.w. Św. Jakuba wg projektu Tomasza
Belottiego, konsekrowana w 1797 r. Konsekracji
świątyni podźwigniętej z ruin dokonywali – bp.
Stanisław Gall w 1931 r. oraz Prymas Polski Kardynał
Stefan Wyszyński w 1968 r., który nadał jej tytuł Matki
Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki. Wojnę przetrwał jedynie cudowny obraz
Matki Bożej. W 1986 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp powierzył opiekę nad
świątynią i parafią Zgromadzeniu Zakonnemu Księży Orionistów, podniósł kościół
do rangi sanktuarium, a 18 września 2005 r. koronował obraz Matki Bożej.
Kościół zbudowany w stylu barokowym. W ołtarzu głównym znajduje się
relikwiarz z relikwiami Krzyża Świętego. Ruszamy do Niepokalanowa.
Niepokalanów. Tu modlimy się w poświęconym 1
września b.r. przez nuncjusza apostolskiego w
Polsce,
abp
Salvatore
Pennacchio
Międzynarodowym Centrum Modlitwy o Pokój. Od
chwili poświęcenia kaplicy Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu – Ołtarza Pokoju, płyną
na cały świat modlitwy w intencji pokoju. Przed
wspaniałą bursztynową monstrancją Mariusza
Drapikowskiego – twórcy ołtarza Ojczyzny w Bazylice
św. Brygidy w Gdańsku, kilku ołtarzy Pokoju na
świecie, Tryptyku Jerozolimskiego, sukienek Matki
Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze i wielu
innych, i my dołączyliśmy do nieustających modlitw o
pokój, dołączając i swoje intencje z którymi
przyjechaliśmy do Niepokalanowa. Cdn. /Oprac. KD/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Parafialny
Zespół „Caritas” prowadzi kwestę na rzecz swoich
podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w
ramach programu Caritas Polska „Rodzina
Rodzinie”. Bóg zapłać za ofiary. O godz. 13:15
spotkanie dla dzieci klas IV w ramach
przygotowania do Rocznicy I Komunii Św. Po
Mszy św. konferencja dla ich rodziców.
2. Dziś obchodzimy X Dzień Solidarności z
Kościołem Prześladowanym pod hasłem Pakistan.
Przerwać milczenie. W niedzielę 11 listopada po
wszystkich Mszach św. zorganizowana będzie
zbiórki ofiar do puszek na ten cel. W ten sposób
wyrazimy materialnie naszą solidarność z
prześladowanymi chrześcijanami.
3. Dziękujemy mieszkańcom Staniszewic za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami
na dzisiejszą niedzielę.
4. W ubiegłą niedzielę odbyło się coroczne
badanie niedzielnych praktyk religijnych
(dominicantes i communicantes). We wszystkich
Mszach św. niedzielnych wzięło udział 671 osób
powyżej 7 roku życia, o 14 mniej niż w roku 2017.
5. 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 ono będzie Mszą
św.
6. Na stoliczku za ławkami wyłożone są kartki na
wypominki. Można składać je w zakrystii i
kancelarii. W dniach od 30 października do 2
listopada Wypominki przyjmowane będą również
na cmentarzu. Jak zwykle prosimy o segregowanie
śmieci i zachowanie należytego porządku na
cmentarzu.
7. W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych.
Porządek Mszy św. niedzielny, bez Mszy św. o
13.15. Po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszy na
cmentarz procesja żałobna. Podczas procesji
modlimy się za zmarłych poleconych tego roku w
wypominkach jednorazowych. Ok. godz. 12.00
przy ołtarzu polowym na cmentarzu odprawimy
Mszę św. w intencji wiernych pochowanych na
naszym cmentarzu. Po Mszy św. wg życzenia
święcić będziemy pomniki.
8. W piątek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Msze św.
w Sobikowie o godz. 10.00 i 18.00, w Czachówku
o 19.00 połączone z modlitwą za zmarłych
poleconych tego roku w wypominkach
jednorazowych w Czachówku. Zachęcamy do
wspólnej modlitwy.
9. 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 za

zmarłych. W Czachówku spowiedź od godz. 19.00
i Msza św. Od godz. 11.00 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.
10. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po
Mszy św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo
Eucharystyczne z adoracją Najśw. Sakramentu a
po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych
i wymiana tajemnic różańcowych. Intencja
różańcowa na listopad: O zbawienie dla zmarłych
w ubiegłym roku parafian. Taca inwestycyjna
przeznaczona jest na pokrycie kosztów
ufundowania tablicy pamiątkowej na 100-lecie
Odzyskania Niepodległości, którą umieścimy na
ścianie kościoła 11 listopada.
11. Koło PRM informuje, że planowany jest
wyjazd do Bazyliki Mniejszej Najświętszej Maryi
Panny Licheńskiej w Licheniu Starym w niedzielę
11 listopada. Zapisy u p. Bogumiły Dusza w
Czachówku lub do p. kościelnego Ryszarda
Rosłona w Sobikowie po mszach św. Kontakt do
p. Bogumiły Dusza /tel. 664 743 764/.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

Z DZIENNICZKA SIOSTRY
FAUSTYNY
„Córko Moja, mówią Mi, że masz
dużo prostoty, a więc czemu Mi
nie mówisz o wszystkim, co cię
dotyczy
–
nawet
szczegóły
najdrobniejsze. Mów o wszystkim
Mi, wiedz, że tym sprawisz Mi
radość wielką. – Odpowiedziałam:
Przecież Ty wiesz o wszystkim,
Panie. – I odpowiedział mi
Jezus: Tak, Ja wiem, ale ty nie
tłumacz się tym, że Ja wiem, ale z
prostotą dziecka mów Mi o
wszystkim, bo mam skłonione
ucho i serce ku tobie, a mowa
twoja jest Mi miła”
(Dz.921)

Intencje Mszalne 28 X 2018 – 04 XI 2018
Niedziela, 28.10
8.30 (Czachówek) + Jana Orynka
8.30 (Czachówek) + Edwarda Wiśniewskiego
10.00 + z rodz. Całków i Staręgów
10.00 + Melanii Osiadacz w 15 rocz. śm., Andrzeja
Osiadacz, dziadków Krawczyków i Osiadaczów
12.00 + Eugeniusza Molaka
12.00 O Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem św.
Judy Tadeusza dla członków KŻR w Nowych Grobicach
13.15 + Tadeusza (im.), Józefy, Wiesławy i Adama
Urbańskich
13.15 + Ireny Janikowskiej (im)
Spotkanie dla rodziców i dzieci Rocznicowych
Poniedziałek 29.10.
18.00 + Genowefy, Ryszarda i Tomasza Berlińskich
Wtorek, 30.10.
18.00 int. wolna
Środa, 31.11.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian, + Danuty Matusiak w 1 rocz. śm.
19.00 (Czachówek) Int. wolna
Czwartek, 1.11.
8.30 (Czachówek) int. wolna
10.00 + Jerzego Jeziorskiego w 18 rocz. śm.
12.00 (cmentarz) Za wszystkich wiernych zmarłych
Piątek ,02.11.
10.00 int. wolna
18.00 + Romana i Jadwigi Krawczyk, Jana i Stanisławy
Soczewka
19.00 (Czachówek) + Wandy Dusza
Sobota, 03.11.
7.10 Godzinki
7.30 W int. znanej Panu Bogu
17.30 + Tadeusza (im.) i Karoliny Płaczek
18.00 + Władysławy Kozickiej w 6 rocz. śm., Mariana
Służewskiego w 22 rocz. śm., Zygmunta Kozickiego i
Henryka Służewskiego
Niedziela, 04.11.
8.30 (Czachówek) Int. wolna
10.00 + Czesława w 9 rocz. śm., Marianny, Grzegorza i
Jarosława Piechów, dziadków Piechów i Karaluchów,
Małgorzaty i Mariana Michalskich
12.00 + Edwarda (w 7 rocz. śm.) i Haliny Jankowskich,
Jerzego Jankowskiego i Sławomira Krzyczkowskiego
13.15 + Tadeusza (w 5 rocz. śm.), Heleny i Szczepana
Nizińskich, Józefy i Stanisława Rudzkich

Tweet od Papieża
Prośmy o łaskę słuchania siebie
nawzajem, aby wspólnie rozeznać to,
czego Pan żąda od swego Kościoła.
/Franciszek/

Refleksja na
XXX Niedzielę zwykłą
Życie każdego z nas jest związane z
domem. Tworzymy nasz dom każdego dnia.
Budujemy go we wzajemnych relacjach rodzinnych,
w modlitwie. Wszystko co tu czynimy na ziemi jest
przygotowaniem do mieszkania w Domu Ojca. Św.
Augustyn napisał w swoich „Wyznaniach”, że
niespokojne jest serce człowieka dopóki nie
spocznie w Bogu. Prawdą jest, że wracamy do
Domu Ojca. Szczególnie prawdę o tajemnicy
śmierci odczuwają cierpiący, chorzy, którzy
każdego dnia zmagają się o swoje życie. Dzisiaj
modlimy się za naszych bliskich, tęsknimy za nimi.
Ja też tęsknię za tatą, bratową, babcią. Mogę być z
nimi
w
mojej
modlitwie.
Ks. Mariusz Frukacz

Weekly tweet - wpis tygodnia
«Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
Taka jasna prośba, mimo że w oczach ciemno.

«Idź, twoja wiara cię uzdrowiła»
Każda szczera modlitwa Jezusa poruszyła,
a więc i my módlmy się z czystym sercem,
a nie będziemy nigdy pozostawać w rozterce.
Kazimierz

Za tydzień cz. II sprawozdania z wyjazdu
do Niepokalanowa i Szymanowa na Mazowszu.
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