Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 27(232) Rok V 25.08.2019 r
Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 66, 18-21 (Powszechność zbawienia)
Psalm responsoryjny: Ps. 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15) (Całemu światu
głoście Ewangelię)
Drugie czytanie: Hbr 12, 5-7. 11-13 (Kogo Bóg miłuje, tego karci)
Ewangelia: Łk 13, 22-30 (Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów)

KONKURS WAKACYJNY
Przypominamy o ogłoszonym na początku wakacji w naszym tygodniku
konkursu dla dzieci i młodzieży na wspomnienia z wakacji pt. “Moja
wakacyjna modlitwa“. Prace można składać w zakrystii w Sobikowie i
kaplicy w Czachówku do dnia 12 września br.
++++++++++++++
Ostatniego dnia czerwca pożegnaliśmy Ks. Wikariusza dr Michała
Dłutowskiego. Ponieważ z różnych względów nie mogłem złożyć w
kościele parafialnym napisanego podziękowania za 2-letnią posługę w
naszej parafii, czynię to na łamach Wieści Parafialnych już po wakacjach.

Czcigodny księże Michale!
Jeszcze nie tak dawno, gdy księdza witałem, niejako proroczo wtedy powiedziałem:
„Wszak parafii po święceniach poznał ksiądz wiele i czas popracować już dłużej w
jednym kościele”.
Służyłeś u nas prawie dwa sezony wytrwale, Tak, tak, to już dwa lata księże Michale
a szkoda, że tak szybko minęły te lata, choć, że nie rok, to zasługa i Twoja, i ks. prałata.
W każdym pożegnaniu laudacja obowiązuje i w tym pożegnaniu też taki kanon znajduję.
Zazdroszczą nam, że mieliśmy takiego kapłana, który wpatrzony w Jezusa na kolanach,
ma złożone wysoko do Boga ręce obie jako prawdziwy dowód „Jezu ufam Tobie”.
I chociaż modlitwom ksiądz poświęca nie mało i na długie pielgrzymki też się wyjeżdżało,
to realizował ksiądz swój projekt artystyczny i rzeźby powstały i ryngraf Matki Bożej plastyczny.

Powiem krótko, wrażenie zrobiłeś nie małe, swoim charakterem, uporem, zapałem,
i dałeś się poznać nawet w tak krótkim czasie, że obowiązki w parafii pogodzić da się
z wyjazdami do stolicy i nocnymi czuwaniami, bo gdy człowiek się modli to i Bóg jest z nami.

Szkoda, że tak mało księdza znaliśmy, A o wielu wyczynach pojęcia nie mieliśmy
Bo kto by pomyślał że w księdza wątłym ciele tyle h)artu ducha, odwagi, sił i innych cech wiele
i jakiś nadzwyczajny wysiłek heroiczny, który pozwolił w 36 dni przejść w górach szlak graniczny
Św. Michała Archanioła czyli prawie 1200 kilosów i to w zimie pojedynczo z plecakiem i bez rozgłosu.
Albo któż wiedział że zdobyłeś najwyższych szczytów tak wiele Polski, Słowacji, Niemiec Austrii i
Francji z Mont Blank na czele.

Zostaniesz w pamięci jako wielbiciel s. Faustyny oddanej bez reszty Miłosierdziu
dziewczyny.
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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

Twoją dewizą była praca i modlitwa, modlitwa i praca i oczekiwanie, by Ci nikt inny głowy nie zawracał.
Dotychczas nie wszyscy Twą indywidualność tolerowali i po roku z podziękowaniem, ale Cię żegnali.
Nasz ks. proboszcz Włodzimierz jest inny i to właśnie potrafił, więc mogłeś pracować tak jak chciałeś w sobikowskiej parafii.

W Miłosierdziu Bożym sens życia widziałeś i tego nas nauczyć przez te lata chciałeś.
Chociaż jak mówiłeś: „świat się przewraca do góry nogami” nie zrażałeś się widząc czasem nieufność w rozmowach i z nami,

pewnie nieraz, tak po ludzku, gdy sił już nie miałeś „Jezu ufam Tobie” częściej odmawiałeś.
Bo tak jak zawsze, na dróżkach, gdzieś w górach, w samotności, te słowa niosły siłę, hart ducha i oczekiwane radości.

Drogi Księże Wikariuszu! Dwa lata minęły i będą przez księdza mile wspominane,
wszak tu powstały książki, i dzieła niezapomniane,
tu obroniłeś rozprawę doktorską co tytuł nadaje Ks. Dr - po księdzu, a przed
nazwiskiem i już pozostaje,
tu w swoim pokoiku co pracownią Ci była, wiele figur, ryngrafów i tablic właśnie się
zrodziła.
Dziękujemy za przyozdobienie na 100-lecie Niepodległości pamiątkową tablicą
kościoła, nam i dla potomności. Księże Michale, Ty jako pierwszy z wikariuszy
zostawiłeś coś trwałego, czego nikt nie wzruszy, dołączyłeś więc do grona księży
odnowicieli, którzy tak jak ks. proboszcz upiększyć kościół chcieli.
Dzięki za wszystkie pouczenia, nauki i homilie głębokie ukazujące nam strumienie
Miłosierdzia szerokie.
Raczyłeś nas uduchowionymi kazaniami, choć szokowałeś też wielu – swoimi nausznikami.
Jedno jest pewne, że mimo wątłej postury ma ksiądz dar modlitwy, pewnie z samej góry,
bo choć było dużo księży nam przydzielonych, to nie było tak wielu jak ksiądz rozmodlonych
w świętej Faustyny natchnionym Dzienniczku, który ma ksiądz w plecaku lub pod ręką w stoliczku.
A ileż to pielgrzymek do św. Faustyny współtworzyłeś, gdy u nas w Sobikowie na parafii byłeś?
Otrzymałeś też wiele talentów od Boga, które pomnażałeś, bo to najlepsza droga,
a mimo obowiązków i czas znajdowałeś aby wielbić Pana jeszcze książki pisałeś.
A było ich dużo, tylko z ostatnich co ks. złożył: „Ratuj duszę”- to o Miłosierdziu Bożym,
„Pierwszy wizerunek” - o obrazie „Jezu ufam Tobie”, „Obrońco Jezusa” - o Józefie tak świętej osobie
I „Pokochaj Polski Krajobraz” - o szlaku granicznym św. Michała Archanioła, który przemierzałeś jako pierwszy i
do życiaś powołał i to jeszcze nie wszytko co z siebie dawałeś, dodatkowo graficznie swoje książki ilustrowałeś.
Drogi Księże Michale! I na koniec to jedno pytanie: gdzie ksiądz tym razem znika? Czy to miejsce najlepsze z wybranych w
Puszczy Białej, w ciszy pustelnika?

Życzymy wszelkich łask Bożych, czego życzyłbym i sobie, rozwijaj Swój talent z wezwaniem na ustach „Jezu
ufam Tobie”. Dziękujemy: za modlitwy, na pielgrzymkach i w szkole, i powstanie Domowych Ognisk
Miłosierdzia w naszych rodzin kole,
za modlitwy w domach, by stawić czoła fali zła, które zatapia nasze domy i niszczycielską moc ma,
za wysiłek w powstanie nowego dzieła dziękczynienia Bogu i wypraszanie łask
wszelkich w rodzinach, już na samym progu, a cenny apel do pokonywania
trudności duchowych i dążenie
znajdzie nie wśród trzech ognisk, ale setek, większe zrozumienie. A teraz, przyjmij
od nas takie oto życzenia, gdy przybędzie księdzu doświadczenia, w służbie
duszpasterskiej, w ciężkiej pracy po latach, życzymy awansu w zakonie, a może
nawet opata. Odchodzisz by głosić wiary boskiej korzenie, i innym ludziom
przybliżać Zbawienie. Odchodzisz, ale jesteś, to nie pożegnanie,
dziś nowe przed Tobą Bóg postawił zadanie. O pamięci wierni z parafii, zapewniają,
odchodzisz, ale Twe dzieła z nami pozostają. Dziękujemy najgoręcej, serdecznie,
prawdziwie,
niech w nowym miejscu żyje się godziwie, a zapał do modlitwy, nigdy nie omija,
I niech łaski u Syna wyprasza Maryja.
I już naprawdę na koniec. Odchodzisz, ale dla nas zostawiasz to ważne przesłanie,
żyj powściągliwością i pracą, i miej do Boga zaufanie. Szczęść Boże. /Kazimierz Dusza).

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś, w czwartą niedzielę miesiąca
prowadzona jest comiesięczna zbiórka ofiar do
puszek na rzecz podopiecznych Parafialnego
Zespołu Caritas, w tym dla 1 rodziny syryjskiej w
ramach programu „Rodzina Rodzinie” Caritas
Polska. O godz. 16.00 odbędzie się koncert
finałowy „ Kalwaria Cantans”. Organizatorzy
zapraszają. Szczegóły podane są na plakacie i
banerze przed kościołem.
.
2. Dziękujemy mieszkańcom Julianowa o
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami
na dzisiejszą niedzielę.
3. W okresie wakacyjnym nie odprawiamy Mszy
Św. o godz. 13.15 dla dzieci. Wznowimy ją już 1
września.
4. W tym okresie kancelaria parafialna czynna jest
w środy i piątki po Mszach św. wieczornych.
Możliwość spowiedzi w dni powszednie przed
Mszami św. po zgłoszeniu w zakrystii.
5. W poniedziałek 26 sierpnia uroczystość Najśw.
Maryi Panny Częstochowskiej. Msze św.
odprawione będą o godz. 10.00 i 18.00. O godz.
9.40 zaśpiewamy Godzinki o Najśw. Maryi
Pannie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
6. W środę 28 sierpnia o godz. 19.00 zapraszamy
katechetów na spotkanie katechetyczne na
plebanii. Omówimy harmonogram pracy na
kolejny rok katechetyczny.
7. W następną niedzielę 1 września, z okazji 80
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
zapraszamy o godz. 16.00 na Mszę św. polową
odprawianą w intencji żołnierzy poległych we
wrześniu 1939 r. oraz o pokój w Polsce i na
świecie. Msza św. zostanie odprawiona przy
kaplicy i Grobie Nieznanego Żołnierza w
Czaplinie. Szczegóły podane są na plakacie.
8. W przyszłą niedzielę 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. Taca
inwestycyjna przeznaczona będzie na pokrycie
kosztów założenia ogrzewania gazowego 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 2 września
rozpoczną rok szkolny. Podczas tej Mszy św.
zostaną poświęcone ich książki i przybory szkolne.
9. W poniedziałek 2 września rozpoczyna się
nowy rok szkolny i katechetyczny. Jak zwykle
zapraszamy na Msze św. inaugurujące: - w

Sobikowie 6 września (dla szkół w Czaplinku i
Cendrowicach), spowiedź od godz. 17.00, Msza
św. o godz. 18.00. - w szkole w Dobieszu w
czwartek 5 września, spowiedź od godz. 8.30,
Msza św. o godz. 9.00. - w Czachówku w kaplicy
6 września, spowiedź i Msza św. o godz. 19.00
10. W sobotę 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. Serdecznie prosimy strażaków,
ministrantów, bielanki i wszystkie grupy
parafialne o włączenie się w tę liturgię. Odpust
poprzedzi Nabożeństwo czterdziestogodzinne.
Początek we czwartek 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 piątek 13 września taki sam porządek
nabożeństw.
11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
- Tomasz Zawiślak, kawaler z par. w Złotokłosie i
Karolina Maciak, panna z Kozłowa w par.
tutejszej – zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
12. W najbliższych tygodniach planujemy wycinkę kilku
drzew na cmentarzu. Firmy, które mogłyby podjąć się
tego zadania prosimy o kontakt. Dokumentacja do
wglądu znajduje się w kancelarii parafialnej.

13. KPRM planuje 3 dniowy wyjazd „Tajemnice
zamków” w Sudety II część. w dniach 20-22 wrzesień.
Nocleg w Radkowie. W programie m.in. Kamieniec
Ząbkowicki, Kudowa Zdrój - Czermna kaplica czaszek,
Krzeszów sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej,
fortyfikacje Riese (Olbrzym) Osówka, Książ zamek,
Paczków. Koszt orientacyjny 500 zł. Zaliczka 200 zł.

14. Organizowany jest przez KPRM jednodniowy
wyjazd pielgrzymkowy w listopadzie do: Kodeń, Pratulin,
Mokobody i Budzieszyn.

15. KPRM informuje, że zbiera sondażowe zapisy
chętnych na 5 dniowy wyjazd samolotowy do Rzymu i
Watykanu z audiencją generalną w kwietniu po
Wielkanocy w 2020 r. Przybliżony koszt wynosi ok.
2800-3000 zł We wszystkich wyjazdach zapisy i wpłaty
jak zawsze u p. Bogumiły Dusza lub u p. Ryszarda
kościelnego. Na stronie internetowej parafii są
zamieszczone szczegółowe programy wyjazdów
organizowanych przez KPRM.

16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest, po przerwie wakacyjnej nasz tygodnik
parafialny.

Intencje Mszalne 25 VIII 2019 – 01 IX 2019
Niedziela, 25.08.
8.30 (Czachówek) + Tadeusza i Genowefy
Szymańskich
10.00 + Joanny Winiarek (im.)
12.00 + Jerzego Wieczorkiewicza w 27 rocz. śm.,
Franciszka Balcerzaka, Jana i Marianny Balcerzak
CHRZEST: Zofia Bachanek, Maria Świerczyńska,
Łukasz Bodera
Poniedziałek 26.08.
9.40 Godzinki
10.00 Int. wolna
18.00 + Krzysztofa Zająca i zm. z rodz. Zająców
Wtorek, 27.08.
18.00 + Marianny (w 4 rocz. śm.) i Józefa Molaków,
zm. z rodz. Hiltów i Molaków
Środa 28.08.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
- w int. Dusz Czyśćcowych
Piątek, 30.09.
18.00 + Sławomira Gostkowskiego w 16 rocz. śmierci
Sobota,31.08.
17.30 + Stefanii Wrotek, Anny i Stanisława Wrotków i
zm. z rodz. Królaków
18.00 + Zofii i Stanisława Pierścińskich, Stefana
Makulskiego CHRZEST: Aleksander Banaśkiewicz
Niedziela, 01.09.
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Kacpra
8.30 (Czachówek) W int. księży pracujących w naszej
parafii: ks. proboszcza, ks. Michała, ks. Cezarego, ks.
Jacka, ks. Mariusza i ks. Tomasza
10.00 + Stefana Kowalczyka (im.), Antoniny i Józefa
Kłoszewskich
10.00 + Tadeusza Borowskiego w 10 rocz. śm.
12.00 Rez. P. Tywonek
12.00 + Anny, Stanisława, Mieczysława i Zdzisława
Wrotków, Mariana Prokurata
CHRZEST: Oliwier Żórawski, Klara Bogucka
13.15 Int. wolna
16.00 Msza św. w Czaplinie
Intencje spisano .23.08.2019 r.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
O Jezu, osłoń mnie miłosierdziem
Swoim i jeszcze sądź mnie łaskawie,
bo inaczej słusznie mnie zatracić
może sprawiedliwość Twoja
(Dz 1093)

Tweet od Papieża
„Wiara jest darem, który podtrzymuje
żywą głęboką i piękną pewność, że
jesteśmy dziećmi umiłowanymi przez
Boga” /Franciszek/

Refleksja na
Dwudziestą Pierwszą
Niedzielę Zwykłą
Co ostatecznie będzie bardziej zaludnione, niebo
czy piekło? Wielu ma nadzieję, że piekło będzie
puste Ale są też tacy, którzy mówią, że to do
nieba mało kto się dostanie. Kto ma rację - trudno
nam dziś ocenić. Pan Jezus też nie odpowiada
precyzyjnie na to pytanie. Dlaczego? Ponieważ
wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie od
Niego zależy, czy niebo będzie zaludnione, czy
nie. To zależy od nas, od naszych wyborów. Jeśli
wybierzemy niebo, to tam wejdziemy. „Wybrać
niebo", znaczy wybrać niebiański sposób życia,
już teraz, bo po śmierci nie da się już niczego
wybrać. A niebiański sposób życia to po prostu
Miłość, taka, jakiej uczy nas Jezus.
/ Mieczysław Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
I za życia Jezusa ludzie mieli wątpliwości
kto dostąpi zbawienia i wiecznej szczęśliwości.
Znamienne są więc słowa Chrystusa w tym względzie
do tych co „Panie, otwórz nam!”, wołać będzie.
A uczta będzie dla wszystkich, Pan powie w radości,
tylko «Odstąpcie ode Mnie wszyscy,
którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości! »
Kazimierz

Za tydzień:. Powitanie ks. Wikariusza Tomasza
Wicherka i relacja z wyjazdu KP RM do
Częstochowy
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