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Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 29(234) Rok V 08.09.2019 r
Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Mdr 9, 13-18 (Prawdziwa mądrość)
Psalm responsoryjny: Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b) (Panie, Ty
zawsze byłeś nam ucieczką)
Drugie czytanie: Flm 9b-10. 12-17 (Wszyscy są braćmi)
Ewangelia: Łk 14, 25-33 (Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być
uczniem Jezusa)

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
14 września to nasze odpustowe
święto – Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego.
„Nie wstydźcie się krzyża mówił
nasz Papież. Starajcie się na co
dzień podejmować krzyż i
odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie
pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w
życiu społecznym czy rodzinnym. Ten krzyż mówi całej Polsce:
+sursum corda! – w górę serca!+. Trzeba, ażeby cała Polska
od Bałtyku, aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie,
słyszała i powtarzała: +sursum corda+. /Św. Jan Paweł II/
W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich
środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Wszystkich
nas bardzo zabolał grzech pedofilii w Kościele. Usłyszeliśmy o księżach
popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie
ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane
grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę
moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy
teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A
znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy
wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego.
14 września 2019 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zapraszamy na
spotkanie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie pod Włocławkiem.
Zapraszamy, by 14.09. o 19:00 wszyscy Polacy, zarówno we Włocławku, jak i w
swoich parafiach, miastach, wsiach i domach stanęli pod Krzyżem Zbawiciela i
podjęli ważną decyzję w sprawie swojego życia. To będzie dzień, który
zapamiętamy do końca życia.
/za tyg. Niedziela oprac. Kazimierz Dusza/
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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

Różaniec na wodzie / cz. I/
15 sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryj Panny,
Koło Przyjaciół Radia Maryja ze swoimi sympatykami, wybrało się
do Augustowa i okolic by uczcić to święto zwane także Świętem
Matki Boskiej Zielnej. Ten Dzień jest też świętem narodowym z racji
polskiego zwycięstwa w 1920 roku nad wojskami armii radzieckiej
kilkakrotnie liczniejszej od armii wojska polskiego. Zwycięstwo
nazywane Cudem nad Wisłą, zawdzięczane jest Maryi, bo to Ona
swym płaszczem ochroniła wojska polskie, a tym samym obroniła
Polskę i Europę przed zalewem komunizmu bolszewickiego i
zniszczeniu chrześcijaństwa. To wielkie święto Maryjne grupa 66
osób w szczególny sposób chciała uczcić (już po raz drugi)
pielgrzymką, „Różaniec na wodzie”. Dwudniowy
wyjazd
zorganizowała pani Bogumiła Dusza, w niej uczestniczyła i dbała o
wszystko. 15 sierpnia o godz. 6:00 po zajęciu miejsc w autokarze i mikrobusie wyruszamy w drogę.
Rozpoczynamy ją modlitwą poranną i wspólnym rozważaniem tajemnic
chwalebnych różańca św. Dalsza podróż upływa na modlitwie
indywidualnej. Każdy z pielgrzymów, niektórzy po raz drugi, jedzie do Matki
Bożej ze swoimi prośbami i intencjami. Jedną intencję mamy jednak
wspólną. To przeproszenie za bezczeszczenie i znieważanie NMP i naszej
Matki, Królowej Narodu Polskiego. W południe dojeżdżamy do hotelu
Karmel w Augustowie, gdzie po krótkim odpoczynku w pokojach, czeka na
nas smaczny obiad. O godz. 16:00 dla naszej wygody pod przystań przy
hotelu podpływa stylizowana łódź. Zarówno wnętrze łodzi jak i ubiory załogi
przypominają dawny wystrój
walecznych Wikingów. Z uwagi
na liczebność naszej grupy część osób z mikrobusu
płynie inną, mniejszą łodzią. Wąskim gardłem dla
wielu łodzi płynących na mszę św. okazuje się śluza na
Kanale Augustowskim w Przewięzi. Pokonanie tej śluzy
trwa bardzo długo. Wreszcie wypływamy z
opóźnieniem
na
jezioro
Studzieniczne,
by
/uczestniczyć już bez przeszkód we Mszy Św. , której
przewodniczył
biskup
ełcki
Jerzy
Mazur.
Cdn.
/oprac Gabryela Rotuska /

Papież Franciszek do Polaków
Papież Franciszek. Drodzy bracia i siostry, ię nazistowską, niemiecką agresją na Polskę”. Podczas,
gdy w stołecznej Warszawie, w Wieluniu i w innych miastach będą się odbywały wspomnieniowe
obchody z udziałem licznych głów państw z całego świata, wszyscy będziemy modlić się o pokój,
aby nigdy nie powtórzyły się tragiczne wydarzenia, sprowokowane przez nienawiść, które
przyniosły jedynie zniszczenie, cierpienie i śmierć. Prośmy Boga, aby pokój panował w ludzkich
sercach, w rodzinach, społeczeństwach i między narodami. Zawierzam was wszystkich matczynej
opiece Maryi Królowej Pokoju i z serca wam błogosławię.
/KD/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś obchodzimy święto Narodzenia

8. KPRM planuje 3 dniowy wyjazd w

Najświętszej Maryi Panny w tradycji
polskiej zwane MB Siewnej. Tego dnia taca
zbierana podczas Mszy św. przeznaczona
jest na utrzymanie Warszawskiego
Metropolitalnego Seminarium Duchownego.
2. Dziękujemy nowożeńcom Aleksandrze i
Krzysztofowi za posprzątanie kościoła i
ubranie ołtarzy kwiatami.
3. W środę 11 września o godz. 19.00
zapraszamy członków Rady Parafialnej na
zebranie. Omówione będą sprawy
duszpasterskie oraz inwestycje na
nadchodzące miesiące.
4. W przyszłą niedzielę 15 września 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.
5. 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. W sobotę nie odprawiamy Mszy
św. z formularza niedzielnego.
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.
6. 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.
7. W dniu 17 września o godz. 19:00 w salce
katechetycznej na plebanii odbędzie się
spotkanie wyjeżdżających w Sudety i do
Kodnia oraz ramowego planu wyjazdów w
2020 r. Obecność obowiązkowa.

Sudety cz. II w dniach 20-22 wrzesień. W
programie m.in. Zamek Książ w Kamieńcu
Ząbkowickim, Kudowa Zdrój, Koszt
orientacyjny 500 zł. Zaliczka 200 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.
9. Organizowany jest przez KPRM 2-dniowy
wyjazd pielgrzymkowy w dniach 5-6
października do: Kodeń, Pratulin, Mokobody
i Budzieszyn. Koszt ok. 180 zł. Zaliczka 100
zł. wpłacamy do 29. września br.
10. KPRM informuje, że zbiera sondażowe
zapisy na 5 dniowy wyjazd samolotowy do
Rzymu i Watykanu w przyszłym roku.
Termin i koszt podany będzie po zbadaniu
zainteresowania wyjazdem
11. Do Sakramentu Małżeństwa
przygotowują się:
– Rafał Biczyk, kawaler z par. w Czersku i
Angelika Marszał, panna z Dębówki w par.
tutejszej – zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny”
oraz „Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik
parafialny.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Jezus tylko wie jak ciężko i trudno
spełniać obowiązki, kiedy dusza
jest w stanie udręk wewnętrznych,
siły fizyczne są mniejsze, a umysł
przyćmiony.
(Dz 70)

Intencje Mszalne 08 IX 2019 – 15 IX 2019
Niedziela, 08.09.
8.30 (Czachówek) + Anny Białas
10.00 + Piotra, Zbigniewa i Marianny Kłosiewiczów
12.00 + Czesława Rotuskiego w 7 rocz. śm., Antoniego
i Józefa Rotuskich, Małgorzaty Fydrych, Stanisława,
Artura i Marianny Grzesikiewiczów
CHRZEST: Michalina Nobis
13.15 + Piotra Biczyka w 8 rocz. śm.
Poniedziałek 09.09.
18.00 + Elżbiety Drygaś (ur.)
Środa 11.09.
17.30 + Adama Orlika w 30 dni po śmierci
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Czwartek, 12.09.
10.00 Int. wolna
18.00 + Ireny Staśkiewicz w 30 dni po śmierci
Piątek, 13.09.
10.00 Int. wolna
18.00 + Marianny (w 11 rocz. śm.), Bogusława,
Wacława Radosława Buraczyńskich
Sobota,14.09.
10.00 + Stanisława Świtaja w 1 rocz. śm., Ireneusza,
Wiesławy, Eugeniusza Świtaj, Roberta Bernackiego
18.00 + Kazimierza w 19 rocz. śm., Stanisławy,
Katarzyny i Stanisława Gozdalik, Anieli i Jana i
Zdzisława Bursa
Niedziela, 15.09.
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Bożeny i jej rodziny
10.00 + Marianny, Stanisława i Piotra Anuszewskich
12.00 + Jana Kopyta w 24 rocz. śm., Wiesława Kopyta
w 9 rocz. śm., Aliny, Józefy i Władysława Kopyt
CHRZEST; Oliwia Mućko, Filip Stankiewicz. Marcelina
Gostkowska
13.15 + Adeli Laszkiewicz w 1 rocz. śmierci
Spotkanie dla dzieci i rodziców I - Komunijnych
Intencje spisano .08.09.2019 r.

Tweet od Papieża
„W codziennej relacji z Jezusem oraz
w sile Jego przebaczenia
odnajdujemy nasze korzenie”.
/Franciszek/

Refleksja na
Dwudziestą Trzecią Niedzielę Zwykłą
Droga z Jezusem wymaga
radykalnych decyzji i cięć. Nie można
iść za Nim połowicznie. „Kto nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być moim
uczniem”. Naśladowanie Jezusa wyklucza
wszelkie półśrodki, kompromisy, ustępstwa na
rzecz wygodnego życia. Wymaga przemiany
hierarchii wartości. Droga z Jezusem wymaga
wytrwałości, duchowego realizmu i odwagi.
Ilustrują je dwie przypowieści Jezusa: o
człowieku, który założył fundament wieży, ale nie
miał środków, by ją wykończyć oraz o królu, który
przed rozpoczęciem wojny obmyśla strategię
zapewniającą zwycięstwo. /Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia

Dotykają nas cierpienia, zniewagi i włócznie,
a Jezus mówi « Kto nie dźwiga swego
krzyża,
/…/ ten nie może być moim uczniem
».
dodając « jeśli nie wyrzeka się wszystkiego,
co posiada, nie może być moim uczniem».
To już druga Jezusa rada po ubiegłej
Pamięć i przestroga
W piątek 6 września w kaplicy w Czachówku niedzieli. Nie wywyższaj się i nie bój się
odprawiono Mszę św. w intencji wywiezionych w krzyża,
przez wypełnianie woli Boga
sierpniu 1943 r do obozu w Treblince mieszkańców Zbawienie się przybliża.
Czachówka i Kiełbaski. Niemcy w akcji odwetowej
aresztowali kilkunastu bezbronnych mężczyzn. Wielu z
nich już po kilku tygodniach zginęło, wycieńczonych
niewolniczą pracą. Mszę św.. sprawował proboszcz,
ks. prałat Włodzimierz Czerwiński. W swoim kazaniu
podkreślił konieczność stałego zabiegania o pokój i
ustawicznej modlitwy o pojednanie. Uroczystość
uświetnił poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im.
Ks. Jana Twardowskiego w Czachówku

Kazimierz

Za tydzień:. Cz. II reportażu z wyjazdu do
Augustowa i Studzienicznej na „Różaniec na
wodzie”

konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria

Do użytku wewnętrznego
Redakcja: Kazimierz Dusza

91 1240 6377 1111 00004754 8523

