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                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 31(236) Rok V 

                    22.09.2019 r. 

 

                        Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła 
                                                                  

                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Am 8, 4-7m (Bóg ukarze gnębicieli ubogich) 

Psalm responsoryjny: Ps 113 (112), 1b-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1b i 7b) (Pana 

pochwalcie, On dźwiga biednego)  

Drugie czytanie: 1 Tm 2, 1-8 (Wspólne błagania za wszystkich ludzi) 

Ewangelia: Łk 16, 1-13  (Nie możecie służyć Bogu i Mamonie) 

Jeszcze o Parafialnym Święcie Podwyższenia Krzyża Świętego 
 

 Z uwagi na szczupłość miejsca w poprzedniej gazetce dla tych, którzy być nie 

mogli, albo nie chcieli razem świętować, zamieszczam kilka zdjęć oddających 

uroczysty charakter tego dnia z zachętą 

do modlitwy w intencji Akcji - „POLSKA POD KRZYŻEM”.                /Opracowanie 

i foto - KD/  
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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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


ROZSTRZYGNIĘCIE WAKACYJNEGO KONKURSU 

W dniu 12 września br. minął termin zgłaszania prac do konkursu  pt. “Moja wakacyjna modlitwa“ 

ogłoszonego na .łamach „Wieści Parafialnych; w numerze 26 w dniu 30.06.2019 r. Uważaliśmy, że 

tematyka prac poświęcona modlitwie wakacyjnej jak również dowolność jej przedstawienia w 

postaci krótkiego opowiadanie, wierszyka, zdjęcia, lub rysunku była bardzo atrakcyjna i nie 

powinna sprawiać dzieciom i młodzieży większego problemu. A jednak! Na konkurs wpłynęła 1 

praca, słownie  jedna! Gratulujemy zwycięzcy postawy i świadectwa wiary, Jemu i Rodzicom. 

Zgodnie z zapowiedzią nagrodzoną pracę zamieszczamy w dzisiejszej gazetce. Jest to praca 

rysunkowa Stanisława Millera, lat 10 z Czachówka.  Przy okazji ogłoszonego konkursu trzeba też 

podsumować tę wakacyjną akcję. Na pewno zainteresowanie konkursem wymagało przede 

wszystkim zaangażowania rodziców i opiekunów, a  z tym jak w lustrze widać nie jest najlepiej. 

Tak znikome zainteresowanie tematyką modlitwy wśród dzieci i młodzieży rzuca światło na 

podejście do ważności, wartości i mocy modlitwy u samych rodziców. Skromny nasz konkurs 

okazał się źródłem wiedzy o problemie pedagogiki w rodzinie w szerszym znaczeniu, a raczej jej 

braku. Proszę wybaczyć, ale tych kilka słów prawdy pod adresem rodziców jest jedynym 

podsumowaniem jakie się nasuwa, tak na gorąco. Obyśmy za kilka lat nie żałowali swojej postawy 

w wychowaniu katolickim dzieci. A przecież nic tak nie spaja rodziny, jak wspólna modlitwa! To 

nadzwyczajny klucz otwierający serce! Najlepszy środek dotarcia do Boga. Tymczasem - mimo 

bogactwa nauczania i zachęty Kościoła do tej modlitwy - uznajemy ją za coś wstydliwego, a często 

nie przychodzi nam nawet do głowy, by się modlić. I to wspólnie i codziennie.   

Praca bardzo symboliczna. Jak widać wszyscy korzystają z opieki Pana Boga i darów stworzonych 

dla człowieka. Ze słońca, morskiej wody i czystej plaży, ale tylko na modlących się na różańcu, 

spływa dodatkowy strumień łaski Bożej. Gratulacje. Dodatkowo w nagrodę wyjazd 7 grudnia do 

Torunia. Prosimy Rodziców Stasia o kontakt z redakcją naszego tygodnika.                    /Oprac. KD/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś podczas wszystkich Mszy św. 

odbędzie się uroczyste odnowienie 

przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszamy 

małżonków do jak najliczniejszego udziału 

w ich odnowieniu. 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.  Dziś czwarta 

niedziela miesiąca. Po wszystkich Mszach 

św. Parafialny Zespół „Caritas” 

przeprowadzi kwestę na rzecz swoich 

podopiecznych, w tym jednej rodziny 

syryjskiej w ramach programu Caritas Polska 

„Rodzina Rodzinie”. Bóg zapłać za ofiary.                                                                                                                  

2. Rodziców i dzieci przystępujące do 

przygotowania  do I Komunii św. 

zapraszamy na indywidualne rozmowy:                                                             

- w poniedziałek 23 września od godz. 18.30 

– szkoła w Czaplinku                                        

- w środę 25 września od godz. 18.30 – 

szkoła w Czachówku                                                 

- w piątek 27 września od godz. 17 00 i 

18.30 – szkoła w Dobieszu                                                                           

3. Prosimy mieszkańców Sierzchowa o 

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy 

kwiatami na następną niedzielę.                                                                                                                                                                                                                  

4. Wojewódzki Konserwator Zabytków 

wyraził zgodę na wycinkę 2 drzew i cięcia 

pielęgnacyjne przy kolejnych 4 na 

cmentarzu. W zamian mamy przy głównej 

alei cmentarza posadzić 4 lipy drobnolistne o 

wysokości min. 2 m i obwodzie 16-18 cm. 

Firmy, które mogłyby podjąć się tego 

zadania prosimy o kontakt.                                                                                           

5. Trwają prace przy wymianie instalacji 

elektrycznej w kościele. Potrwają one 

jeszcze co najmniej 2 tygodnie.  

Przystępujemy również do II etapu prac nad 

ogrzewaniem kościoła. Dotyczy on 

umiejscowienia butli z gazem na zewnątrz 

kościoła. Do tego potrzebne są projekty oraz 

zgody: budowlana i Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.                                                                                                

6. Informujemy, że przygotowanie do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania naszej 

młodzieży rozpoczniemy podczas Mszy św. 

o godz. 18.00 w niedzielę 13 października.                                                                                       

7. KPRM informuje, że w przyszłym roku 

zamierza zorganizować wyjazd autokarowy 

do Rumunii. Prosimy zainteresowanych o 

kontakt z p. Bogumiłą Dusza.                                                                 

8. 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.  . Wpłaty jak zawsze u Bogumiły 

Dusza lub u p. Ryszarda kościelnego. Na stronie 

internetowej parafii są zamieszczone szczegółowe 

programy wyjazdów organizowanych przez 

KPRM.                                                                                                                                       

9. 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                                                                                                                      

10. Koło Przyjaciół RM przyjmuje zapisy na 

wyjazd na 28 lecie Radia Maryja do  Torunia w 

grudniu 2019 r.                                                                                                                       

11.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– Łukasz Józef Krężlewicz, kawaler z par. w 

Otwocku i Paulina Sajko, panna z Czachówka w 

par. tutejszej – zapowiedź druga.                                                            

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 
 

O życie szare i monotonne, 
ile w tobie skarbów. Żadna 
godzina nie jest podobna 
do siebie. Szarzyzna 
i monotonia znikają, kiedy 
patrzę na wszystko okiem 
wiary.                           (Dz 62)



Intencje Mszalne 22 IX 2019 – 29 IX 2019 
 

 

 

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 

Poniedziałek 23.09.                                                                                                               

17.30 + Stanisława Gnatowskiego w 1 rocz. śmierci 

18.00 + Jerzego Gawęckiego w 6 rocz. śmierci 

Wtorek, 24.09. 

17.30  + Roberta Sudy w 27 rocz. śm., Marianny i 

Stanisława Nowaków i zm. z rodz. Sudów, 

Wiśniewskich i Nowaków                                                       

18.00 + Joanny Krawczyk w 1 rocz. śmierci                                      

Środa 25.09. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian, 

 - w int. Dusz Czyścowych o zbawienie 

Piątek, 27.09.  

17.30 + Anny Ammol w 30 dni po śmierci                                                                                      

18.00  +  Kunegundy Kazimiery Szymańskiej w 30 dni 

po śmierci                                                                              

Sobota, 28.09.  

17.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jadwigi i Adama 

z okazji 40 rocz. ślubu                                                                 

17.30 + Wacława Lenarta i zm. z rodz. Lenartów                      

18.00 + Michała Dobrzyńskiego (im.) i zm. z rodz. 

Dobrzyńskich i Nowaków 

Niedziela, 29.09.                                                                                                               

8.30 (Czachówek) + Kazimierza Kłodzińskiego w 2 

rocz. śmierci                                                                               

10.00 + Michaliny i Stanisława Marszał, Zofii i Henryka 

Matysiak, Andrzeja Otulaka                                                           

12.00 + Łukasza Tywonka w 11 rocz. śm., Bronisławy, 

Józefa i zm. z rodz. Tywonków i Dąbrowskich 

CHRZEST; Szymon Zawiślak                                                     

13.15    + Zofii, Tadeusza, Stanisławy, Henryka i 

Jerzego Wiśniewskich 

                                    Intencje spisano .19.09.2019 r.                                            

                                       

 

Tweet od Papieża 

„Jak dochodzi się do bycia dobrym 

chrześcijaninem? Odpowiedź jest 

prosta, ważne jest, aby realizować, 

każdy na swój sposób to, co Jezus 

przekazuje w nauczaniu o 

Błogosławieństwach. /Franciszek/ 
  

                                                        

 

Refleksja na  

Dwudziestą Piątą Niedzielę Zwykłą 

Do czego służą pieniądze? 

Odpowiedź na to pytanie może wydawać 
się oczywista. W dzisiejszej Ewangelii 

Jezus daje odpowiedź na to pytanie, ale 

inną niż powszechnie przyjęta. Według 
Niego pieniądze są po to, by móc czynić 

dobro, na przykład wybawiając z kłopotów 
ludzi zadłużonych. Pieniądze (i wszelkie 

dobra materialne), które posiadamy, są tak 

naprawdę "cudzym dobrem". Należą 
bowiem do Boga, a nam są dane w zarząd. 

Zarządzamy nimi dobrze, gdy dzięki nim 
nie tylko nam, ale też innym jest lepiej.         
/Mieczysłąw Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Niezrozumiała jest dzisiejsza nauka, 

gdy w „roztropności” człowiek cnoty szuka. 

Pan u rządcy raczej zapobiegliwość pochwala  

I uwagę zwraca synom światłości i nie 

pozwala   

służyć dwom panom: Bogu i Mamonie, 

to jest prawdziwe przesłanie na Ewangelii 

stronie.                                                    Kazimierz 

 

Za tydzień:. Fotoreportaż z wyjazdu w Sudety. 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 

  

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

