Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 35 (240) Rok V
Parafia
20.10.2019 r.
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Wj 17, 8-13 (Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami)
Psalm responsoryjny: Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2) (Naszą pomocą
jest Zbawiciel świata)
Drugie czytanie: 2 Tm 3, 14 – 4, 2 (Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do
kształcenia w sprawiedliwości)
Ewangelia: (Łk 18, 1-8) (Wytrwałość w modlitwie)

ŚW. JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ
W
tym
tygodniu
we
wtorek
22
października wspominać będziemy Papieża
Św. Jana Pawła II.
Potężne grono świętych musiało wspierać Jana
Pawła II. Liczne beatyfikacje i kanonizacje to jeden
z najważniejszych elementów Jego pontyfikatu.
Przez Jana Pawła II. było 1343 beatyfikowanych i
482 kanonizowanych. To więcej niż w całej
wcześniejszej historii Kościoła. Było wśród nich
odpowiednio 11 i 160 Polaków. Dla porównania
trzeba dodać, że od końca XVI wieku aż do roku 1978
papieże ogłosili tylko czterech polskich świętych i 63
błogosławionych.
Jan Paweł II był głęboko przekonany o tym, że dla
„Kościoła pielgrzymującego” niezwykle ważna jest
działalność „Kościoła triumfującego”, czyli świętych
zjednoczonych z Bogiem. Z kalendarza na 2015 r.
Papież uznawał wynoszenie na ołtarze za dobre
narzędzie nowej ewangelizacji, ponieważ wierzący
potrzebują
widzialnych
znaków,
przykładów
ukazujących światu blask światłości Bożej. Witraż w
naszym kościele został poświęcony przez Nuncjusza

Apostolskiego Abp. Celestino Migliore. 7 maja
r.
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorki i czwartki
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

CZARNA MADONNA
Suknia Sześćsetlecia zwana też koralowo-perłową – została wykonana z racji jubileuszu
600-lecia obecności Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Na zamówienie ówczesnego
generała Zakonu Paulinów o. Józefa Płatka

Suknia Sześćsetlecia Nazywane jest także złotą lub koralowo-perłową. Płaszcz Maryi
pokrywa haft z dziesiątkami szlachetnych i półszlachetnych kamieni: rubinów, turkusów,
szmaragdów, opali i topazów. Wykonała ją s. Genowefa Rawa, karmelitanka z Truskolas w
1981 r. Konstrukcja ze srebrnej repusowanej blachy wykonanej przez artystę Tadeusza
Rybskiego z Krakowa. Blacha została obciągnięta niebieską haftowaną i czerwoną tkaniną z
zamocowanymi koralami w kształcie rombów, rozet, natomiast suknia Maryi jest pokryta
perłami i figurką św. Barbary. Na tej sukni umieszczone zostały największe korale. Znajduje
się w Muzeum 600-lecia.
/Źródło Jasna Góra oprac. KD/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13:15 spotkanie dla dzieci

9. Koło Przyjaciół RM przyjmuje zapisy i

klas III w ramach przygotowania do
przyjęcia I Komunii Św. Podczas Mszy Św.
dzieci otrzymają różańce. Po Mszy św.
spotkanie dla dzieci i konferencja dla ich
rodziców. Dziś odbywa się coroczne badanie
niedzielnych praktyk religijnych
(dominicantes i communicantes).
2. Na przyszłą niedzielę prosimy
mieszkańców Gabryelina i Ławek o
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy
kwiatami.
3. W środę 23. października o godz. 19.00
zapraszamy członków Rady Parafialnej na
zebranie. Omówimy bieżące sprawy
administracyjne parafii i przygotowania do
Uroczystości Wszystkich Świętych
4. Na stoliczku za ławkami wyłożone są
kartki na wypominki. Można składać je w
zakrystii i kancelarii. W dniach od 31
października do 2 listopada Wypominki
przyjmowane będą również na cmentarzu.
Jak zwykle prosimy o segregowanie śmieci i
zachowanie należytego porządku na
cmentarzu.
5. W przyszłą niedzielę czwarta niedziela
miesiąca. Po wszystkich Mszach św. nasz
Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie
ofiary do puszek na rzecz swoich
podopiecznych, Serdeczne Bóg zapłać za
każdą ofiarę.
6. Za tydzień o godz. 13:15 spotkanie dla
dzieci klas IV w ramach przygotowania do
Rocznicy I Komunii Św.
7. Zachęcamy młodzież do podjęcia
przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania. Do tej pory wpłynęło nieco
ponad połowa zgłoszeń od kandydatów,
którzy rozpoczęli przygotowania w ubiegłym
roku. Zapraszamy również mlodzież po 21
roku życia do podjecia przygotowania. Karty
zgłoszenia są dostępne w zakrystii i
kancelarii parafialnej.
8. 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.

zaliczki w kwocie 40 zł na wyjazd do
Torunia w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota)
na XXVIII lecie powstania Radia Maryja.
Całkowity koszt z obiadem w drodze
powrotnej 90 zł. Zaliczki wpłacamy do p.
Bogumiły Dusza lub u p. Ryszarda
kościelnego do 24 listopada br.
10. KPRM informuje, że w przyszłym roku
zamierza zorganizować wyjazd autokarowy
do Rumunii. Prosimy zainteresowanych o
kontakt z p. Bogumiłą Dusza.
11. 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
W ostatniej godzinie nic dusza nie ma
na swą obronę, prócz miłosierdzia
Mojego; szczęśliwa dusza, która przez
całe życie zanurzała się w zdroju
miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej
sprawiedliwość. (Dz 1075).

Papież Franciszek do Polaków
„Dziękując Bogu Wszechmogącemu za 450
lat istnienia i posługi Wyższego Seminarium
Duchownego we Włocławku za opiekę i dary
Ducha Świętego, którymi wspiera pokolenia
Moderatorów, Profesorów i powołanych do
kapłaństwa Seminarzystów, zawierzam Bożej
Opatrzności teraźniejszość i przyszłość
Seminarium oraz Wszystkich, którzy go
stanowią, i z serca udzielam Apostolskiego
Błogosławieństwa” – napisał Ojciec Święty.

R.I.P.
Głębokie wyrazy współczucia Pani
Jadwidze Dobeckiej z powodu
śmierci nieodżałowanego męża
Jana, składają: Duszpasterze,
Parafialne Róże Różańca Świętego,
Caritas i KP Radia Maryja

Intencje Mszalne 20 X 2019 – 27 X 2019
Niedziela, 20.10.
8.30 (Czachówek) + z rodz. Pietraników
10.00 + Zdzisława, Władysława i Franciszki
Smakuszewskich
10.00 + Zofii i Stanisława Włodarczyków
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Janiny (w 4 rocz. śm.) i Antoniego
Miszkowskich
12.00 + Iwony Małgorzaty Golec – int. od rodz.
Woźniak
CHRZEST: Oliwia Maria Sawicka
13.15 + zm. z rodz. Staręga i Całków
13.15 + Hanny i Czesława Zięcinów, Kazimiery i
Tadeusza Zięcinów, Joanny i Tadeusza Anisiewiczów
Spotkanie dla dzieci i rodziców I - Komunijnych
Poniedziałek 21.10.
18.00 Int. wolna
Wtorek 22.10.
18.00 + Piotra Tomasza Zięcina w 30 dni po śmierci
Środa 23.10.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
+ Waldemara Cybulskiego w 30 rocz. śmierci, Barbary i
Bogusława Siemińskich
+ Jana Sychla, Stanisława i Janiny Małaszek, Emilii i
Stefana Sychlów
19.00 (Czachówek) Int. wolna
Czwartek, 24.10.
18.00 Int. wolna
Piątek, 25.10.
18.00 + Stanisława Zygmunta Rudzkiego w 30 dni po
śmierci
Sobota,26.10.
18.00 + Anny Wrotek w 19 rocz. śm., Jana Wrotka i
zm. z rodz. Wrotków i Zawadzkich
Niedziela, 27.10.
8.30 (Czachówek) + Józefy Karaluch
10.00 + Tadeusza (im.) i Krystyny Tywonek
10.00 + Antoniego Krawczyka, Janiny Krawczyk, Marii
Zameckiej
12.00 O bł. Boże za wstawiennictwem św. Judy
Tadeusza dla Róż KŻR w Nowych Grobicach
12.00 + Tadeusza (im) i Karoliny Płaczek
CHRZEST: Filip Sobiepanek
13.15 + Bronisława (w 21 rocz. śm.) i Heleny
Anuszewskich, Stanisławy i Karola Buczków, Jana
Jedrzejczyka
13.15 + Jadwigi (w 8 rocz. śm.) i Jana Plesiewiczów,
Jadwigi i Eugeniusza Zwolińskich, dziadków Szatanów
i Plesiewiczów
Spotkanie dla dzieci i rodziców Rocznicowych
Intencje spisano .17.10.2019 r.

Tweet od Papieża
„Dzięki naszym małym krokom
miłości Bóg czyni wielkie rzeczy,
zbawia świat.”.
/Franciszek/

Refleksja na
Dwudziestą Dziewiątą Niedzielę
Zwykłą
Pan Jezus dziś pozwala nam
naprzykrzać się Ojcu (i sobie też).
Naprzykrzanie się jest prawem dzieci. Co to za
dzieci, które się nie naprzykrzają! Oczywiście
dobrze wiemy, że nie zawsze domagają się
tego, co jest im naprawdę potrzebne. I wtedy
rodzice cierpliwie opierają się naprzykrzaniu..
Pan Jezus nie gwarantuje nam, że da nam
wszystko, czego zapragniemy, ale gwarantuje
nam, że weźmie nas w obronę, czyli pomoże
nam zawsze, kiedy coś naprawdę będzie nam
zagrażać. My natomiast prosząc o drobiazgi, ,
obrażamy się, gdy Bóg nam ich nie daje, a
potem nie mamy już ochoty prosić, gdy
przytrafia nam się prawdziwe
niebezpieczeństwo, czyli to, co zagraża
naszemu życiu wiecznemu. Mieczysław Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Naprzykrzaj się Bogu, ON tego oczekuje
i czeka na ciebie, i próśb wysłuchuje.
Tylko z wiarą i ufnością wołaj
- dniem i nocą,
jak tylko potrafisz z całą serca mocą,
a Bóg cię wysłucha, gdy wiarę utrzymasz
i to o co prosisz, na pewno otrzymasz.
Kazimierz
W miesiącu Maryjnym, kolejna sukienka MB
Częstochowskiej do obrazu Jasnogórskiego
Do użytku wewnętrznego
Redakcja: Kazimierz Dusza
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