Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 32(237) Rok V
Parafia
29.09.2019 r.
Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Am 6, 1a. 4-7 (Lekkomyślność bogaczy)
Psalm responsoryjny: Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b) (Chwal, duszo
moja, Pana, Stwórcę swego)
Drugie czytanie: 1 Tm 6, 11-16 (Zachować przykazanie nieskalane aż do
przyjścia Chrystusa)
Ewangelia: Łk 16, 19-31 (Przypowieść o Łazarzu i bogaczu)

Św. Ojciec Pio
Jutro 23 września wspominamy Św. Ojca Pio, który
zadziwił cały świat swoim niezwykłym życiem i
gorącą wiarą. Przede wszystkim był – tak samo jak
inny stygmatyk, święty Franciszek – żywym
obrazem
Chrystusa
Ukrzyżowanego.
Krzyż
Zbawiciela stał się dla niego szkołą kapłaństwa i
źródłem miłości wobec ludzi, których spowiadał,
uzdrawiał i pocieszał. Był spowiednikiem, którego
Bóg obdarzył łaską przenikania ludzkich sumień.
Kiedy odprawiał Mszę świętą, wszyscy wiedzieli, że
na ołtarzu rzeczywiście dokonuje się wielka tajemnica wiary. Otrzymał dar
bilokacji i poznania języków obcych, których nigdy nie studiował.
Przewidywał przyszłość, uzdrawiał słowem, dotykiem, a także na
odległość. Był człowiekiem nieustannej modlitwy, czcicielem Matki Bożej.
Nie wypuszczał z rąk różańca. Toczył zwycięskie boje z szatanem.
Urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie we Włoszech. Na chrzcie
otrzymał imię Franciszek. W 1902 Ojciec Pio otrzymał habit zakonny i
nowe imię – brat Pio. W roku 1907 złożył śluby wieczyste. W sierpniu
1910 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Eucharystia była dla niego
źródłem i szczytem, punktem oparcia oraz
ośrodkiem całego życia i działania. Święty we
Mszy św. widział całą Kalwarię, przeżywał ją
jako wstrząsającą tajemnicę Męki Pańskiej.
Stygmatyk z San Giovanni Rotondo był
zakonnikiem, który nieustannie się modlił i
dlatego niektórzy jego biografowie mówią, iż
był człowiekiem, który stał się modlitwą.
Modląc się, wyjednywał tysiące łask dla bliźnich. Kanonizowany 16
czerwca 2002; przez Jana Pawła II. Zmarł 23 września 1968 w San
Giovanni Rotondo. /za Stacja 7.pl 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

Sudety
20 września o godz. 6 rano grupa 17 osób wraz z wytrawnym znawcą Sudetów ks. dr.
Michałem Dłutowskim, wyjechała autokarem w kierunku Wałbrzycha i dalej w kierunku
Książa. To sięgający XIII w. kompleks zamkowo-pałacowy który wraz z otaczającym go
parkiem jest trzecim pod względem kubatury i wielkości, po Malborku i Wawelu,
zamkiem w Polsce. Wrażenia niesamowite. Podziwiamy niecodzienną architekturę zamku
i malownicze położenie, książańskiej rezydencji. Zwiedzamy piękne komnaty, holle,
tarasy i sale. Uwagę przykuwa
zwłąszcza największa barokowa,
dwukondygnacyjna
sala
Maksymiliana. W Książu spędzamy
kilka godzin podziwiając piękne we
francuskim stylu założone tarasy.
Szkoda wyjeżdżać, ale czas nagli. Wałbrzych. To tu książę Jan Henryk XV
postanowił wybudować dla swojej ukochanej małżonki, Marii Teresy
Cornwallis – West, zwanej też księżną Daisy tę piękną XX wieczną
palmiarnię, która z kilkunasto metrowymi palmamai daktylowymi robią
niesamowoite wrażenie. Jedziemy do Wambierzyc. Zwiedzamy bazylikę i
ruszamy do Radkowa na obiadokolację i nocleg.
Dzień drugi - 21.09.2019r. Po śniadaniu wyjeżdżamy do
Krzeszowa. Zwiedzamy kościół św. Józefa i Pocysterskie
Opactwo - europejską perłę baroku czyli Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie. Kult cudownej ikony MB Łaskawej w Krzeszowie trwa od
ponad 700 lat. Przepiękna Bazylka Mniejsza. Ks. Michał wyrusza samotnie z
plecakiem w ulubione Sudety. Przed nami Fortyfikacje Riese w Walimiu i
niedokończone przez III Rzeszę sztolnie w Górach Sowich. Widać górujący
nad okolicą zamek Piastów Śląskich w Grodnie. Jedziemy na łowisko pstrąga
Łomnica w Złotej Wodzie. Niesamowity zbiór pralek, wanien, żelazek i
wszystkich staroci z PRL. Nie ma czasu na zabranie czekających
na turystów wędek i samodzielne wędkowanie, chociaż nie
brakowało chętnych. W Zajeździe smakujemy pstrągi
przyrządzone na wiele sposobów i podawane na macach. Ks.
Michał dołącza do nas ok. 19:30. Wracamy do Radkowa.
Dzień trzeci Niedziela – 22.09.2019 r. Wyjazd do Kudowy
Zdroju zwiedzamy Ossuarium czyli Kaplicę czaszek w Cermnej. Ks.Michał odprawia tuż
obok mszę św w kościóku św. Bartłomieja. Kamieniec Ząbkowicki. Tu podziwiamy perłę
Dolnego Śląska letnią rezydencję królewny Marianny Orańskiej. Wybudowana przez
królewnę na początku XIX w. i budowana przez 33 lata. To najpiękniejszy neogotycki
Zespół pałacowo-parkowy Śląska. Po drodze do rodzinnych domów, jeszcze obiad w

Paczkowie i ok. 23:30 zajeżdżamy na parking przy kościele w Sobikowie.
/oprac. Bogumiła Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziękujemy mieszkańcom Sierzchowa za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na
dzisiejszą niedzielę oraz skoszenia trawy wokół
świątyni. Na przyszłą niedzielę prosimy o to
nowożeńców.
2. We wtorek rozpoczynamy miesiąc październik. 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 będzie one Mszą św. Jak
poprzednio prosimy dzieci i młodzież o kartki z
nazwiskami tych, które chciałyby w kolejnych
dniach gościć na całą dobę figurkę Matki Bożej w
swoim domu.
3. W tym tygodniu wypada wypada I Piątek i I
Sobota miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz.
17.30 a o godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem. W
Czachówku spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z
nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. Od godz. 9.30
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. W sobotę po
Mszy Św. o godz. 7:30 spotkanie formacyjne Koła
Przyjaciół Radia Maryja, na które również
zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się zapisać
do Koła.
4. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po
Mszy św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo Różańcowe z
adoracją Najśw. Sakramentu a po Mszy św. o 12.00
spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic
różańcowych. Taca inwestycyjna przeznaczona jest
ponownie na pokrycie kosztów instalacji ogrzewania
gazowego w kościele.
5. W niedzielę, 13 października br. obchodzić
będziemy XIX Dzień Papieski pod
hasłem: Wstańcie, chodźmy! Tego dnia prowadzona
będzie zbiórka do puszek dla stypendystów Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia.
6. 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.
7. 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.
8. Informujemy, że przygotowanie do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży
rozpoczniemy podczas Mszy św. o godz. 18.00 w
niedzielę 13 października.
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. Wyjazd z Sobikowa
godz. 6:00 z Czachówka 5:45. 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.
10. Koło Przyjaciół RM przyjmuje zapisy na wyjazd
na 28 - lecie Radia Maryja do Torunia w dniu 7
grudniu 2019 r. (sobota)
11. 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
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”

Papież Franciszek do Polaków
Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Dzisiaj
w liturgii Kościoła w Polsce przypada święto
patrona dzieci i młodzieży, świętego Stanisława
Kostki. Ten młody chłopiec pokonał pieszo
drogę z Wiednia do Rzymu, by zostać jezuitą.
Pokazał, że koniecznie trzeba poświęcić wiele,
by pójść za głosem własnego powołania. Jest
wzorem także dla tych młodych, którzy z obawy
przed reakcją rodziny, przyjaciół lub innych
ludzi, boją się wybrać drogę powołania
kapłańskiego lub zakonnego. Drodzy młodzi,
nie lękajcie się iść za głosem Chrystusa! Niech
Bóg błogosławi wam i wszystkim tu obecnym.
Rzym 18.09.2019 r.

Intencje Mszalne 29 IX 2019 – 06 X 2019
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
Wtorek, 01.10.
18.00 Int. wolna
Środa 02.10.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Czwartek, 03.10.
18.00 + Jadwigi i Józefa Fudeckich, zm. z rodz.
Klimków, Nowaków i Fudeckich, Stanisława
Helińskiego
Piątek, 04.10.
18.00 Int. wolna
19.00 (Czachówek) + Krzysztofa Danikowskiego i
dziadków Stańczyków
Sobota,05.10.
7.10 Godzinki
7.30 + Anny i Mariana Amol
17.00 Ślub: Karolina Maciak – Tomasz Zawiślak
18.00 + Ireny Manturzyk w 3 rocz. śm., Stanisława
Manturzyka, Hanny Jeleń, Józefa Sadowskiego, zm. z
rodz. Manturzyków i Kasprzaków
Nabożeństwo Różańcowe
Niedziela, 06.10.
8.30 (Czachówek) + Kazimierza Sokołowskiego
8.30 (Czachówek) O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla
Artura
10.00 + Mariana i Marianny Wojdat, Elżbiety Ammel,
Antoniny Kędzierskiej
10.00 + Andrzeja Pacholskiego w 3 rocz. śm., Jerzego
i Andrzeja Michalskich, dziadków Michalskich i
Dolińskich
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Krystyny (w 16 rocz. śm.) i Stanisława
Rosłonów
12.00 + Artura Grzesikiewicza, Elżbiety Królak, Józefa
Gwara, Stanisława i Marianny Grzesikiewiczów
CHRZEST: Anna Bąk
13.15
+ Edwarda Gostkowskiego w 21 rocz. śm. i
zm. z rodz. Gostkowskich
13.15 O bł. Boże dla Mileny i Michała Kozielskich w 1
rocz. ślubu
Intencje spisano .27.09.2019 r.

Tweet od Papieża
„Pokój jest nawróceniem serca i
duszy. Jest wyzwaniem, które
powinno być podejmowane dzień po
dniu.”.
/Franciszek/

Refleksja na
Dwudziestą Szóstą Niedzielę Zwykłą
Grzechem bogacza nie jest bogactwo,
ale ślepota. Bogacz otwiera oczy w otchłani, a
więc wtedy, gdy jest za późno. Chce nawiązać
relacje, o których zapomniał na ziemi. Relacje
przeżywamy w codzienności. I one decydują o
naszej przyszłości. Może nieraz, jak bogacz
ewangeliczny, oczekujemy jakiegoś cudu. Wydaje
nam się, że cud, albo ktoś zmarły mógłby
umocnić naszą wiarę, przekonać nas. Jezus
mówi: nie. Nawrócenie nie może opierać się na
spektakularnym cudzie, ani na strachu. Wiara nie
rodzi się tylko z cudów. Jeśli się nie wierzy, nie
pomogą nawet umarli. Jezusowi nie chodzi o to,
by przestraszyć piekłem lub pocieszyć przyszłym
niebem. Chce nam raczej pokazać, że niebo jest
tam, gdzie rozbrzmiewa słowo Boże./Stanisław Biel
SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Pouczająca jest mowa proroka Abrachama
do tych, którymi droga za życia, do piekła jest
utkana.

„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich
słuchają.”
Ale cóż zrobić, gdy ponad wiarę, bogactwo
przedkładają?
Bo jeśli się nie wierzysz, nawet umarli. nie
pomogą,
gdy idziesz od początku złą obraną drogą.
Kazimierz

W październiku miesiącu Maryjnym,
rozpoczynamy prezentacje sukienek z obrazu MB
Czśęstochowskiej z Jasnej Góry.
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