Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 38 (243) Rok V
Parafia
10.11.2019 r.
Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: 2 Mch 7, 1-2. 9-14 (Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie)
Psalm responsoryjny: Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b) (Gdy zmartwychwstanę,
będę widział Boga)
Drugie czytanie: 2 Tes 2, 16 – 3, 5 (Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię)
Ewangelia: Łk 20, 27-38 (Uduchowione życie zmartwychwstałych)

NIEPODLEGŁOŚĆ
Jutro obchodzimy 101 rocznicę Święta Niepodległości. W całej Polsce wywieszamy
za okno flagi, bierzemy udział w uroczystościach. 11 listopada jako Święto
Niepodległości ustanowił przedwojenny rząd Polski. Władze II Rzeczpospolitej
chciały upamiętnić
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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 18.00
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota
miesiąca o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca

objęcie władzy w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. 10 listopada 1918 Józef
Piłsudski powrócił do Polski, a 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu
naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim. Niepodległość Polski
odzyskano po 124 latach zaborów. 14 listopada 1920 roku Józefowi Piłsudskiemu
wręczono buławę marszałkowską. Przez lata Święto Niepodległości było jedynie
wojskowe. Dopiero w 1937 ustanowiono 11 listopada świętem narodowym .

oprac. Kazimierz Dusza/

Odwiedziny
chorych
1. piątek m-ca od godz.
9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę
podczas Mszy św. o
godz. 12.00

Z wizytą u ks. Michała
Powołane przez ks. wikariusza Michała Dłutowskiego jedno z dwóch Domowych Ognisk
Miłosierdzia (DOM) przed zbliżającymi się imieninami w dniu 25 września postanowiło
odwiedzić ks. dr poprzedniego. wikariusza w jego nowym miejscu pobytu w Nowej
Osuchowej. Dwoma samochodami 9 osób członków DOM-dzia z Czachówka, Czaplinka i
Sierzchowa, wyjeżdżamy drogą w kierunku Białegostoku przez Wyszków do Nowej
Osuchowej To wieś położona w woj. mazowieckim, w gm. Ostrów Mazowiecka, o której
wzmianka pochodzi z roku 1203. W miejscowości znajduje się kościół, który jest siedzibą
parafii św. Apostołów Piotra i Pawła administrowany przez oo. Redemptorystów.
Miejscowość jest miejscem kultu Matki Bożej i
celem pielgrzymek. Kult Matki Bożej w parafii
Osuchowa począwszy od 1910 roku rozwinął się w
związku z objawieniami, które miały miejsce na
początku XX wieku. Dla ich upamiętniania w
pobliskim
lesie
wybudowano
wtedy
niewielką
drewnianą
kaplicę, a w miejscu
objawień
nad
rozlewiskiem rzeczki Tuchełki za lasem,
ustawiono krzyż objawień Matki Boskiej
Osuchowskiej. 1 lipca 1929 r. Kaplica spłonęła
wraz z pierwotnym obrazem Matki Boskiej
Osuchowskiej
namalowanym
przez
nieznanego artystę, z którego zachowała się
nadpalona sukienka (obok). W odbudowanej
kaplicy umieszczono nowy obraz, który
następnie
przeniesiono
do
kościoła
parafialnego.
W jego miejscu w kaplicy umieszczono obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej – podarowany przez Ojców Paulinów z Jasnej Góry.
Ok. godz. 13:30 zajeżdżamy na działkę, przy ul.
Cichej na której góruje bardzo wysoki krzyż w
miejscu planowanej w przyszłości inwestycji ku
czci Matki Bożej.
To wymarzone miejsce na modlitwę zgodnie z
Jej słowami w Orędziu z 25.10 2019 r. „Drogie

dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech
modlitwa będzie ukojeniem waszej duszy, bo
owocem modlitwy jest radość, darowanie, [dawanie] świadectwa o Bogu poprzez wasze
życie. Dziatki, w pełnym oddaniu Bogu, On będzie się troszczył o wszystkich i będzie
błogosławił was, a wasze ofiary będą miały sens. Jestem z wami i wszystkich was
błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na
moje wezwanie.”
Tyle o samej Nowej Osuchowej Dalszy ciąg o spotkaniu z ks. Michałem w następnym
numerze. /Opracowanie i zdjęcia Kazimierz Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś obchodzimy XI Dzień Solidarności z
Kościołem Prześladowanym pod hasłem Sudan
Południowy. Przemilczane cierpienie. Z tej okazji
po wszystkich Mszach św. organizowana jest
zbiórki ofiar do puszek w celu wsparcia
chrześcijan w świecie. W ten sposób wyrażamy
materialnie naszą solidarność z prześladowanymi
chrześcijanami. O godz. 18.00 Msza Święta i
spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania.
Młodzież i osoby dorosłe, które chciałby
rozpocząć przygotowanie, a jeszcze nie wypełniły
formularza z prośbą o jego rozpoczęcie, prosimy o
zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii
parafialnej. Serdecznie wszystkich
zainteresowanych zapraszamy.
2. Jutro, 11 listopada obchodzimy Święto
Odzyskania Niepodległości. Msze św. tego dnia
odprawiamy o godz. 8.30 w Czachówku oraz o
godz. 10.00 i 12.00 w Sobikowie. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy za Ojczyznę.
3. Na przyszłą niedzielę prosimy mieszkańców
Staniszewic i Grabiny o posprzątanie kościoła i
ubranie ołtarzy kwiatami.
4. W przyszłą niedzielę o godz. 13:15 spotkanie
dla dzieci klas III w ramach przygotowania do
przyjęcia I Komunii Św. Po Mszy św. konferencja
dla ich rodziców.
5. Tydzień przed
uroczystością Chrystusa Króla, 17 listopada, w
Kościele Powszechnym obchodzimy Światowy
Dzień Ubogich pod hasłem Ufność nieszczęśliwych
nigdy ich nie zawiedzie (Ps 9, 19).

6. Parafialny Zespół Caritas kolejny raz włącza się
do akcji zbiórki elektrośmieci, organizowanej
przez Green Office Ecologic na zakup
nowoczesnych Inkubatorów do Szpitala
na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce przez
Siostry Orionistki oraz Akcję “Wyprawka dla
Dziecka” prowadzoną w Kamerunie przez Siostry
Pallotynki. . Zbiórka zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego (telewizory,
pralki, lodówki itp.), odbędzie się w dniach 3, 4, 5
grudnia 2019 r. w godz. 17.00 - 18.00 na
podwórku za Plebanią.
7. W tym tygodniu ukazał się Kalendarz parafialny
na rok 2020. Przedstawia wybrane kapliczki
przydrożne naszej parafii. Koszt jego wydania
wyniósł 10,- zł. W tej cenie można go nabyć w
zakrystii lub w kruchcie.
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
Posłuszeństwo. Dusza nieposłuszna, nie odniesie
żadnego zwycięstwa, chociaż by ja Sam Pan Jezus
bezpośrednio spowiadał. Spowiednik
niedoświadczony nic takiej duszy nie pomoże. Na
wielkie nieszczęście naraża się dusza nieposłuszna
i nic nie postąpi w doskonałości i nie da rady w
życiu duchowym. Bóg najhojniej obsypuje duszę
łaskami, ale duszę posłuszną.
(Dz 113).

Jubileusz 100-lecia SP w Dobieszu
W dniu 11.10.2019 roku Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Dobieszu przeżyła niezwykły dzień, jeden z
najpiękniejszych, a mianowicie Jubileusz 100-lecia. Uroczystość ta
zgromadziła
kilka
pokoleń
nauczycieli, pracowników, uczniów,
absolwentów, rodziców i gości.
Jubileusz ten stał się okazją do wspomnień, które choć minione
zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje, to
dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je
ponownie. Okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania
pamięci o zdarzeniach i ludziach, współtworzących świadectwo,
którego zostaliśmy spadkobiercami. W programie wydarzenia odbyła się jubileuszowa msza
święta, cześć oficjalna oraz program artystyczny w wykonaniu absolwentów i obecnych uczniów
szkoły. Przybyli goście mieli okazję obejrzeć wystawę prezentującą wieloletni dorobek oraz bogatą
historię tej placówki. Na nowo można było przeżyć zdarzenia ze szkolnych lat oraz odbyć
sentymentalną podróż.
/Oprac. Maria Dzióbkowska./

Intencje Mszalne 10 XI 2019 – 17 XI 2019
Niedziela, 10.11
8.30 (Czachówek) + Łukasza Gatnera
10.00 + Zbigniewa Kowalczyka w 20 rocz. śm.,
Stanisławy i Władysława Urbańskich w 12 rocz. śm. i
zm. z rodz. Urbańskich, Sierakowskich i Kowalczyków
10.00 + Aleksandry Jędral, Władysława Michalskiego w
5 rocz. śm., Anny i Zygmunta Jędral, dziadków
Krawczyków, Janusza Burakowskiego
12.00 + Anny i Juliana Pęczek, Edwarda Tywonka w 26
rocz. śm., Marii i Mariana Kalikowskich, Marianny i
Bolesława Tywonków
12.00 O bł. Boże i potrzebne dary dla Agnieszki i Pawła
z okazji 10 rocz. ślubu
13.15 + Michała Szcześniaka w 10 rocz. śm.,
Kazimierza, Zofii i Józefa Karwatów, Zofii Młoźniak
18.00 + Jana Borowskiego w 2 rocz. śm.
Spotkanie młodzieży bierzmowanej
Poniedziałek 11.11.
8.30 (Czachówek) + Zofii Pieniążek
10.00 + Stanisławy, Zofii i Władysława Rozum i zm. z
rodz. Rozum i Orlików, Krzysztofa Rozuma
12.00 + Jana Bąbika w 42 rocz. śm., Franciszka Bąbika,
Jana Ciary, Zofii Kusocińskiej, Antoniny Jankowskiej i
zm. z rodz. Mirowskich i Bąbików
Wtorek, 12.11.
18.00 + Jana Edwarda Dobeckiego w 30 dni po śmierci
Środa 13.11.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Rafała Świątkiewicza w 2 rocz. śm.
+ Eugeniusza Urbanowicza w 2 rocz. śm., Wiktorii,
Antoniego, Władysława i Zbigniewa Urbanowiczów,
Władysławy i Jana Wróblewskich
Piątek, 15.11.
18.00 Int. wolna
Sobota, 16.11.
17.30 + Stanisławy, Heleny i Franciszka Królaków,
Krzysztofa Kołacińskiego
18.00 + Zofii (w 1 rocz. śm.) i Ludwika Towerskich
Niedziela, 17.11.
8.30 (Czachówek) + Eugeniusza Bednarka
10.00 + Witolda Winiarka (im.)
10.00 + Iwony Małgorzaty Golec – int. od szagra z
rodziną
12.00 + Stanisławy (w 21 rocz. śm), Józefa i Andrzeja
Rosłonów i zm. z rodz. Rosłonów i Lisiewskich
12.00 O bł. Boże dla Róż KŻR z Nowych Grobic
Chrzest; Szymon Nowak.
13.15 + Leokadii ( w 4 rocz. śm.) i Tadeusza
Rosłonów, Mieczysławy Filutowskiej

Tweet od Papieża
„Nadzieja to żyć, zmierzając na
spotkanie z Panem; to jak rzucić
kotwicę na drugi brzeg i przywiązać
się do liny”. /Franciszek/
13.15 O bł. Boże dla Anny i Sławomira Gutt z okazji 30 rocz. ślubu
Spotkanie dla rodziców i dzieci I – Komunijnych
Intencje spisano .08.11.2019 r.

Refleksja na
Trzydziestą Drugą Niedzielę Zwykłą
Jeżeli Bóg jest Bogiem żywych, musiał
wzbudzić do życia Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jeżeli Bóg
kocha człowieka, nie może pozostawić go w mocy śmierci.
I to jest Dobra Nowina dla nas. Nasze życie wykracza poza
doczesną związaną z cierpieniem i bólem ziemską
egzystencję. Jego celem jest Bóg, jest Miłość która
przetrwa śmierć. Życie duchowe przekracza ziemski
wymiar myślenia, nie obowiązują w nim prawa rozwoju ani
narodzin i śmierci. Wszystko będzie nowe, duchowe,
oczywiste, przeniknięte Bogiem i miłością. Będziemy równi
aniołom, a więc nie podlegający ludzkiemu wymiarowi
hierarchii. Co więcej, będziemy w dosłownym tego słowa
znaczeniu dziećmi Bożymi. Rzeczywistość, której
doświadczamy na ziemi w zwierciadle, ukaże się w pełni.
Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło,
czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do
Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. /Stanisław
Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Nie szukaj drugiej i trzeciej żony na tym świecie,
ani w parafii, gminie, ani w sąsiednim powiecie,
bo gdy kiedyś dostąpisz
ze zmartwychwstania radości,
będziesz równy aniołom, i miał po trzykroć czułości,
więc unikaj przygodnych, chwilowych,
ziemskich miłości
ale żyj na ziemi perspektywą boskiej
Kazimierz
W następnym tygodniu dokończenie reportażu z
wyjazdu do Nowej Osuchowej.
Redakcja: Kazimierz Dusza
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