Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 30(235) Rok V
15.09.2019 r
Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Wj 32, 7-11. 13-14 (Bóg przebacza grzesznemu ludowi)
Psalm responsoryjny: Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19 (R.: por. Łk 15, 18) (Wstanę
i wrócę do mojego ojca)
Drugie czytanie: 1 Tm 1, 12-17 (Chrystus przyszedł na świat zbawić
grzeszników)
Ewangelia: Łk 15, 1-32 (Radość z nawrócenia grzesznika)

Parafialne Święto - Podwyższenie Krzyża
Świętego.
Wczoraj w sobotę 14 września obchodziliśmy,
jak co roku, bardzo uroczyście odpust
parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego.
Mimo dnia powszedniego odprawione
zostały dwie Msze św. o godz. 10.00 i 18.00.
Po głównej Mszy św. o godz. 18.00
odprawionej przez Vice-kanclerza Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej i Diecezjalnego
Asystenta
Akcji
Katolickiej
Archidiecezji
W-wskiej:
ks.
kan.
dr.
Piotra Odziemczyka w koncelebrze ks.
wikariusza Tomasza Wicherka, odbyła
się uroczysta procesja. Kazanie wygłosił
ks. Piotr Odziemczyk W uroczystości
udział wzięli strażacy, ministranci,
bielanki, grupy parafialne i wierni.
Odpust
parafialny
poprzedziło
Czterdziestogodzinne Nabożeństwo, które ma bardzo bogatą historię,
symbolikę i tradycję. Nawiązuje do przebywania w grobie Pana Jezusa
przez 40 godzin.
/Oprcowanie i zdjęcia K. Dusza/

Parafia
Rzymskokatolicka
św. Stanisława BM
Sobików 15
05-530 Góra Kalwaria
tel. + 48 22 726 83 27
+48 884 062 057
parafia.sobikow
@gmail.com
www.sobikow.parafia.
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Duszpasterze:
Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Tomasz
Wicherek
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

Różaniec na wodzie / cz. II/
Później nie schodząc z pokładu „wikinga” bierzemy udział w modlitwie
różańcowej na jeziorze Studzieniczna, prowadzonej na
jednym ze statków przez ks. biskupa z kapłanami. Do
statku przypływa ks. z Komunią św. Wrażenie
niezapomniane. Wody jeziora Studzienicznego
rozświetlone różnokolorowymi migającymi światłami,
lampionami i komórkami z dziesiątków statków, łodzi i
kajaków. Nagłośnienie bardzo dobre. Słychać bogate
w treść słowa rozważań tajemnic różańcowych i piękny śpiew poprzedzający
rozważania. Na zakończenie w programie, Apel Jasnogórski, wspólna agapa i
karaoke, ale w tych ostatnich atrakcjach już nie uczestniczyliśmy. Po
skończonej modlitwie i udzielnym błogosławieństwie płyniemy na nocleg do
hotelu Karmel i
domków kempingowych na terenie ośrodka „Żak”.
Następnego dnia
po śniadaniu wyruszamy w dalszą podróż ale już z
przewodniczką,
bardzo doświadczoną i z dużą wiedzą. Dojeżdżamy
do drewnianego
kościółka w Studzienicznej. Obok kościoła
studzienka z wodą
uzdrawiającą wzrok i piękny pomnik Jana Pawła II.
Patrząc na pomnik
ma się wrażenie, jakby nasz Papież po dopłynięciu
do brzegu jeziora
w
podzięce schodzi
prosto
do kościoła na
modlitwę.
Opuszczamy przytulny kościółek i jedziemy śladami św.
Jana Pawła II w kierunku Suwałk. Pani przewodnik
przypomina nam i opowiada o Obławie Augustowskiej
na Suwalszczyźnie i pokazuje we wsi Giby 10-metrowy
krzyż, symbolizujący pochówek zaginionych, z napisem: "Zginęli, bo byli Polakami". Na tablicach
nazwiska 530 osób. Opowiada też o dynamicznym rozwoju
Suwałk. Zatrzymujemy się nad jeziorem Wigry, gdzie na
niewielkim wzniesieniu stoi klasztor Kamedułów z podziemną
kryptą. Zwiedzamy klasztor i kryptę podziwiając obrazy wielu
świętych w nawach bocznych i głównej. Zwiedzamy też teren
zabudowań klasztornych poznajemy historię klasztoru na
przestrzeni wieków. Wyruszamy w dalszą drogę. W Augustowie
żegnamy się z przewodniczką. Po drodze zatrzymujemy się na
bardzo smaczny i obfity obiad, po którym, choć przykro, ale trzeba wracać. W drodze powrotnej
wspólnie modlimy się różańcem rozszerzając tajemnice bolesne różańca św. Po odmówionej
modlitwie, doznania duchowe z odbytej pielgrzymki, są tak głębokie, że wszyscy śpiewają pieśni
Maryjne w czym wyróżniają się panowie, nie zauważając, że już jesteśmy w Sobikowie. Żegnamy
kierowców panów: Zbyszka i Roberta, dziękując im za szczęśliwą podróż i myślami jesteśmy już na
następnej pielgrzymce. Dziękujemy nasze organizatorce, wspaniałej pani Bogusi. /Oprac. Gabryela
Rotuska/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Rozpoczynamy IX Tydzień Wychowania.
Mottem tegorocznego Tygodnia
Wychowania są słowa skierowane do Jezusa
przez Jego przyszłych uczniów:
„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38).
Dziś przypada 53. Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu, który w tym roku
obchodzony jest pod hasłem <Wszyscy
tworzymy jedno> (Ef 4, 25). Od wirtualnych
wspólnot społecznościowych do wspólnot
ludzkich.
2. Dziś o godz. 13:15 rozpoczęcie
przygotowania do przyjęcia I Komunii Św.
dla dzieci klas III. Podczas Mszy Św. dzieci
otrzymają karty zgłoszenia. Na Mszę św.
zapraszamy również ich rodziców aby
omówić sprawy organizacyjne.
3. Dziękujemy za pomoc w organizacji
uroczystości odpustu parafialnego
Podwyższenia Krzyża św. Przewodniczył im
ks. kan. dr Piotr Odziemczyk, wicekanclerz
KMW. Szczególnie dziękujemy: p.
Kościelny Ryszardowi Rosłonowi i
Mateuszowi Drewiczowi za przygotowanie
kościoła. Dziękujemy również służbie
liturgicznej.
4. W przyszłą niedzielę 22 września podczas
wszystkich Mszy św. odbędzie się uroczyste
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
Zapraszamy małżonków do jak
najliczniejszego udziału w ich odnowieniu.
5. Również w przyszłą 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.
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 (wtorek) 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.
8. KPRM informuje, że są wolne miejsca na 3
dniowy wyjazd w 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. Są jeszcze wolne miejsca na 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 druga.
– Łukasz Józef Krężlewicz, kawaler z par. w
Otwocku i Paulina Sajko, panna z
Czachówka w par. tutejszej – zapowiedź
pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny”
oraz „Niedziela”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści
Parafialne”

Z Dzienniczka Św. S. Faustyny
Pragnę, ażeby kapłani głosili to
Wielkie
Miłosierdzie
Moje
względem dusz grzesznych. Niech
się nie lęka zbliżyć do Mnie
grzesznik. Palą Mnie płomienie
Miłosierdzia, chcę je wylać na
dusze ludzkie.
(Dz 50)

Intencje Mszalne 15 IX 2019 – 22 IX 2019
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
Wtorek, 17.09.
18.00 + Haliny (w 1 rocz. śm.), Jana i zm. z rodz.
Marszałów, Józefy i Józefa Klimek

Tweet od Papieża
„Złota zasada
zaproponowana przez Jezusa
jest dostępna dla wszystkich:
«Jak chcecie, żeby ludzie
wam czynili, podobnie i wy im
czyńcie» (Łk 6, 31); ona pomaga nam
odkrywać to, co najważniejsze:
miłować się i pomagać sobie.
/Franciszek/

Środa 18.09.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Piątek, 20.09.
17.30 + Andrzeja Janusza Grzewińskiego w 30 dni po
śmierci
18.00 + Zenona (w 4 rocz. śm.) i Aleksandra
Anuszewskich, zm. z rodz. Kucińskich
Sobota,21.09.
15.30 + Józefa (w 20 rocz. śm) i Zofii Gugałów
16.00 Chrzest: Jakub Chajęcki
16.30 O bł. Boże dla Iwony i Aleksandra w 34 rocz.
ślubu
17.00 + Wandy i Józefa Marczak, zm. z rodz.
Anisiewiczów i Marczaków
17.30 + Krzysztofa Iwaniaka w 15 rocz. śm., Ireny i
Stanisława Milewskich
18.00 + Mateusza Fiejki (im.), Marka Serafińskiego
Niedziela, 22.09.
8.30 (Czachówek) + Marianny i Józefa Maciak,
Marianny i Eugeniusza Ostrowskich
8.30 (Czachówek) O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla
pp. kościelnego Artura, organisty Tomasza i red.
Kazimierza
10.00 + Iwony Małgorzaty Golec – int od mieszkańców
Obrębu
12.00 + Andrzeja, Marty, Jana i Mariana Ambroziaków,
Czesława i Franciszki Kamińskich
13.15 + Tadeusza Szymaniaka w 22 rocz. śm.,
Krzysztofa Szymaniaka
Spotkanie dla rodziców i dzieci rocznicowych

Refleksja na
Dwudziestą Czwartą Niedzielę
Zwykłą
Jezus uczy nas, że można żyć w
otoczeniu, ale jednocześnie jakby być dla niego
nieobecnym, wręcz umarłym. Zgorzknienie,
pretensje, żal, itp. mogą na tyle przesiąknąć
nasze "ja", że nie tylko nie potrafimy inaczej już
patrzeć na świat, ale swoim zachowaniem
niszczymy czyjeś życie. I nie chodzi o naiwność,
czy powierzchowność życia, ale a realizm w
podejściu do bieżących problemów./ /Mariusz
Han SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Dzisiaj w tylu przypowieściach Jezus nas poucza
i nawet największego grzesznika nie wyklucza,

bo «większa będzie radość z jednego
grzesznika,
który się nawraca» niż z niepraktykującego

katolika
gdyż w miłosierdziu Boga grzech nie ma znaczenia,
jeżeli grzesznik szczerze dąży do nawrócenia.
Kazimierz

Za tydzień:. Podsumowanie konkursu

wakacyjnego: “Moja wakacyjna modlitwa“.
Do użytku wewnętrznego
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