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Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 27 (277) rok VII
Parafia
06.09.2020 r.
Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ez.33,7-9; (Obowiązek upominania)
Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a) (Słysząc głos Pana,
serc nie zatwardzajcie)
Drugie czytanie: Rz 13, 8-10 (Miłość jest wypełnieniem Prawa)
Ewangelia: Mt 18, 15-20 (Upomnienie braterskie)
W poprzednim przedwakacyjnym numerze „Wieści Parafialnych”
ogłoszony był konkurs „Wieści” na wakacje i zaproszenie wszystkich
chętnych, szczególnie uczniów, młodzież i nauczycieli do napisania 6-cio
wersowego WEEKLY TWEETA nt. dowolnej Ewangelii usłyszanej w
okresie wakacji. Niestety zaproszenie nie zostało zauważone, bądź
wakacje obfitowało tyloma atrakcjami, że zabrakło czasu aby się pochylić
i napisać coś po wysłuchaniu kilkunastu Ewangelii w tym czasie. Szkoda
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sobota
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We wtorki i czwartki
kancelaria nieczynna

ŚWIĘTO NARODZENIA NAJSW. MARYI PANNY

Msze św.

/MATKI BOSKIEJ SIEWNEJ/

* w kaplicy w
Czachówku: 8.30
* w kościele: 10.00,
12.00, 13.15
Dni powszednie
18.00
W czwartki o godz. 7.30

8 września we wtorek obchodzić będziemy Święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny. Jest to święto o znaczeniu mniejszym niż uroczystość, a
większym niż wspomnienie.
Apokryf opisuje dzieciństwo Maryi, jej życie u boku starszych już rodziców
Joachima i Anny w Jerozolimie - miejscu urodzenia. Rodzice przez wiele lat
bardzo starali się i modlili o dziecko, a gdy wreszcie ich prośba została
spełniona i narodziła się Miriam, gdy skończyła 3 lata, oddali ją z
wdzięczności na wychowanie do świątyni. Wychowywała się tam wśród
pobożnych niewiast. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po
Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile.
Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w
688 r. Święto obchodzono w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w
Jerozolimie, potem w Konstantynopolu. We Francji (Reims) od VII w.n.e.
(614–631). W Rzymie w VIII wieku papież zaliczył je do czterech
najważniejszych uroczystości maryjnych w roku liturgicznym.
W Polsce Narodzenie Najświętszej Maryi Panny świętowano jako święto
Matki Boskiej Siewnej. Przynoszono do kościoła ziarno przeznaczone na
jesienny zasiew a kapłan święcił je. Dopiero wtedy można było przystąpić
do jesiennego siewu. /Oprac.K.Dusza/

Niedziela

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

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

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

ŚLADAMI JANA PAWŁĄ II - PO WODNYCH DRÓŻKACH MAZUR
W dniach 13 – 16 sierpnia dzięki staraniom Bogumiły Dusza - Prezes Koła Przyjaciół Radia
Maryja przy parafii w Sobikowie, miała miejsce pielgrzymka na Warmię i Mazury - wodnymi
ścieżkami Świętego Jana Pawła II. Na wyjazd zdecydowało się ostatecznie 19 pielgrzymów,
co bardzo skomplikowało sfinansowanie zaliczkowanych wcześniej przejazdów, autokarem,
statkiem, katamaranem i kosztów obsługi wycieczki. A program wyjazdu KPRM jak zawsze
był mimo obostrzeń wynikających z pandemii bardzo bogaty. Pierwszego dnia po dotarciu do
Augustowa i zakwaterowaniu się w hotelu „Karmel” oraz spożyciu obiadu z przewodniczką
pojechaliśmy do Studzienicznej.
Drugiego dnia, w którym pierwotnie był zarezerwowany jednodniowy wyjazd do Wilna, ale z
powodu zamknięcia granicy przez władze litewskie niemożliwy był wjazd bez
specjalistycznych badań antywirusowych, zorganizowano zwiedzanie Augustowa, Suwałk i
pokamedulskiego klasztoru położonego w malowniczym zakątku Suwalszczyzny – nad
jeziorem Wigry. Usytuowany na wzgórzu klasztor jak i kilkadziesiąt dawnych eremów
kamedulskich dla zakonników, które obecnie można wynająć na dłuższy wypoczynek w tym
miejscu. robiło wrażenie. Każdy domek ma małe podwórko. Jest to idealne miejsce dla tych,
którzy poszukują wyciszenia, a jednocześnie z wieży zegarowej podziwiać można panoramę
całego kompleksu, piękną okolicę i widoki na jeziora. Kolejnym wydarzeniem była w wizyta
w Gibach na wzgórzu krzyży – miejscu pamięci zamordowanych Polaków w Obławie
Augustowskiej upamiętnionych na kilkunastu marmurowych płytach.
Dzień trzeci po śniadaniu przyniósł rejs wycieczkowy statkiem uroczą Doliną Rozpudy
odznaczającej się wysoką naturalnością, z roślinnością torfowiskową. Jest to obszar
chronionego krajobrazu o pow. prawie 24 tys. ha, w pół-wsch. Polsce, w woj. podlaskim, na
Pojezierzu Litewskim. Obejmuje większą część doliny rzecznej Rospudy, będącej górnym
biegiem rzeki Netty. Po obiedzie wypłynięcie na główny punkt programu czyli rejs na tzw.
„Różaniec na wodzie” Mszę św. pod przewodnictwem J. E. KS. Kard. Gerharda Müllera z
Watykanu odprawiona była przy kaplicy na wyspie o godz. 18.00. Homilie wygłosił Ks. Bp
Jerzy Mazur- Biskup Ełcki. Biskup Ordynariusz zauważył również fakt 100-lecia Bitwy
Warszawskiej, Cudu nad Wisłą. „To zwycięstwo było tak wielkie, że nie dało się go
wytłumaczyć w sposób czysto naturalny dlatego zostało nazwane Cudem nad Wisłą” (…) Po
uroczystości Wniebowzięcia NM Panny w diecezjalnym sanktuarium maryjnym w
Studzienicznej, swego rodzaju orędzie skierował do zebranych kard. Müller. Podkreślił on
niezaprzeczalny fakt ingerencji Matki Bożej w dzieje państwa Polskiego, w tym kościoła
ełckiego. „Podziwiam to zaangażowanie, które jest w każdym Polaku. Wartości, które są
wyznawane w Polsce, najbardziej przyczyniły się do wymiaru wolności w Europie”. Po Mszy
św. modlitwa różańcowa na wodzie i Apel Jasnogórski z błogosławieństwem Pasterskim.
Wydarzenie zgromadziło ok. 3 tys. pielgrzymów z terenu całej diecezji ełckiej i nie tylko.
Tysiące ludzi wiele z nich na swoich łódkach, kajakach, tratwach, żaglówkach, statkach i
katamaranach uczestniczyło we wspólnej modlitwie różańcowej. Ci, którzy nie posiadali
jednostek pływających modlili się na brzegu. Niesamowite wrażenie robiły zwłaszcza
rozświetlone pływające łodzie, kajaki, żaglówki, większe statki, katamarany i inne łajby, a na
nich setki lampionów, zniczy, latarek i świecących komórek.
Dzień czwarty. Po obfitym śniadaniu powrót do Sobikowa z obiadem w Rajgrodzie. Do
zobaczenia na kolejnych wycieczkach z Kołem Przyjaciół Radia Maryja. /Oprac. Bogumiła
Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10.00
Nabożeństwo Eucharystyczne. Po Mszy św. o 12.00
odbędzie się spotkanie Kół Różańcowych i wymiana
tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa na miesiąc
wrzesień: O Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży
w rozpoczynającym się roku szkolnym. Taca inwestycyjna
przeznaczona będzie na pokrycie kosztów malowania
kościoła.
2. Dziś na Mszę św. o godz. 13. 15 zapraszamy uczniów
klas zerowych i pierwszych, którzy we wtorek 1 września
rozpoczęli rok szkolny. Podczas tej Mszy św. zostaną
poświęcone ich książki i przybory szkolne.
3. Wczoraj do I Komunii Świętej przystąpiło w grupa 12
dzieci. Od jutra przeżywać one będą swój Biały Tydzień.
Msze św. odprawiane będą o godz. 18.00. Bardzo
serdecznie dziękuję paniom katechetkom za
przygotowanie dzieci. Dziękuję również rodzicom za Dar
Ołtarza oraz zaangażowanie a szczególnie za zadbanie o
porządek i wystrój kościoła.
4. We wtorek 8 września obchodzimy święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny, w tradycji polskiej zwane
Matki Bożej Siewnej.
5. W środę 9 września o godz. 19.00 zapraszam członków
Rady Duszpasterskiej na spotkanie na plebanii.
6. W tym tygodniu zakończyliśmy ostatecznie prace
malarsko-remontowe w kościele. Dziękujemy firmie SacRem za sprawne ich prowadzenie. Jednocześnie
zwracamy się z prośbą o indywidualne wpłaty na konto
lub bezpośrednio do kancelarii na pokrycie kosztów
malowania kościoła. Wszelkie wpłaty indywidualne są
wpisywane do Księgi Darczyńców i mogą być odliczane
od podatku.
7. W sobotę 19 września o godz. 11.00 dzieci ze szkoły w
Dobieszu przystąpią do I Komunii Świętej. Komunię św.
poprzedzą spotkania:
- w niedzielę 13
września Msza św. i spotkanie w kościele o godz. 13.15
- we wtorek 15 września o godz. 18.45 katecheza dla
wszystkich dzieci
-w
środę 16 września o godz. 18.45 – próba I
- w piątek 18 września o godz. 18.45 – spowiedź i próba
II
8. W przyszłą niedzielę zbiórka na tacę przeznaczona
będzie na Grób Pański w Jerozolimie. Przypomnijmy: ze
względu na pandemię koronawirusa, decyzją papieża
Franciszka zbiórka z Wielkiego Piątku została
przeniesiona na niedzielę poprzedzającą święto
Podwyższenia Krzyża Świętego.
9. Zgodnie z zaleceniem Ks. Kard. Nycza Komunia św.
na rękę i do ust będzie udzielana w odrębnych miejscach.
W tygodniu najpierw będzie udzielana na dłoń, a potem
do ust.
10. W poniedziałek 14 września obchodzić będziemy
odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze
św. odprawimy o godz. 10.00 i 18.00. Po głównej Mszy
św. o godz. 18.00 nabożeństwo odpustowe. Odpust
poprzedzi Nabożeństwo czterdziestogodzinne. Początek
we piątek 11 września Mszą św. o godz. 10.00.
Wystawienie Najśw. Sakramentu do godz. 12.00 i od
godz. 17.00. Msza św. o godz. 18.00. W sobotę 12

września taki sam porządek nabożeństw.
.
11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Kacper Marszał, kawaler z Wincentowa i Joanna Teresa
Stańczyk, panna z Wincentowa, oboje z par. tutejszej –
zapowiedź druga.
– Arkadiusz Paweł Kozyra, kawaler z Obrębu w par.
tutejszej i Patrycja Chmielewska, panna z par. w Górze
Kalwarii – zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
12. KPRM informuje, że trwają zapisy na 2 dniowy
wyjazd na rejs „Statkiem po trawie” przez Kanał
Elbląski, jez. Drużno, Ostródę, Buczyniec. Zwiedzanie
zamku w Malborku. Wyjazd w dniu 26 września, powrót
27 września. Koszt 350-370 zł., zaliczka obowiązkowa
150 zł do 20.09.br. Wpłaty po mszach św. u p. Rysia
Rosłona kościelnego w Sobikowie lub u p. Bogumiły
Dusza w kaplicy w Czachówku. Tel. Bogusia 664 743
764). Szczegóły programu na stronie internetowej parafii.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii
są do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W
zakrystii jest do odbioru miesięcznik „Różaniec”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafia
lny.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Wtem rzekła Matka Boża: Każdą, która
wytrwa w gorliwości aż do śmierci w
Zgromadzeniu Moim, minie ogień
czyśćcowy, i pragnę, aby każda
odznaczyła się tymi cnotami: pokorą i
cichością, czystością i miłością Bożą i
bliźnich, litością i miłosierdziem. Po tych
słowach znikło mi całe Zgromadzenie,
pozostałam sama z Matką Najświętszą,
która mnie pouczyła o woli Bożej, jak ją
w życiu stosować, poddając się
całkowicie Jego najświętszym wyrokom.
/Dz. 1244/

W niedzielę 30 sierpnia pierwszą
Mszą Św. w kaplicy w Czachówku
Ks. wikariusz Piotr Ganc rozpoczął
swoją posługę kapłańską w naszej
parafii. Życzymy Ks. Piotrowi
obfitości łask Bożych oraz wiele
radości i pokoju z pełnienia posługi
duszpasterskiej oraz życzliwości
parafian i owocnej służby.
Redakcja „Wieści Parafialnych”

Intencje Mszalne 06 IX 2020 – 13 IX 2020
Niedziela, 06.09.
08.30 (Czachówek) + Marianny i Józefa Maciak,
Marianny i Eugeniusza Ostrowskich
08.30 (Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla
Kacpra z okazji urodzin
10.00 +Stefana Kowalczyka (im.) +Antoniny i Józefa
Kłoszewskich
10.00 + Marianny, Stanisława i Piotra Anuszewskich
12.00 + Zdzisława Bernaciaka w 15 rocz. śm. Marka
Bernaciaka i dziadków Matulka
12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Krystyny i
Zbigniewa Królaków z okazji 40 rocz. ślubu.
CHRZEST: Adrianna Markiewicz
13.15 + Kazimierza, Stanisławy, Katarzyny i Stanisława
Gozdalików, Anieli, Jana i Zdzisława Bursa
Poniedziałek 07.09.
18.00 + Małgorzaty Niewęgłowskiej
Wtorek, 8.09.
18.00 int. wolna
Środa 09.09
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Czwartek, 10.09.
18.00 int. wolna
Piątek, 11.09.
10.00 Int. wolna
18.00 + Władysława Urbanowicza w 10 rocz. śm.,
Wiktorii, Antoniego, Zbigniewa i Eugeniusza
Urbanowiczów, Stanisławy i Franciszka Zwolińskich
Sobota, 12.09.
10.00 int. wolna
18.00 + Adeli Laszkiewicz w 2 rocz. śm. i Stanisława
Laszkiewicza w 10 rocz. śm.
Niedziela, 13.09.
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Bożeny i jej rodziny
10.00 + Jakuba Tyborowskiego
10.00 + Stanisława i Tadeusza Łuczaków
12.00 + Marianny w 12 rocz. śm., Bogusława,
Radosława, Wacława i Genowefy Buraczyńskich
12.00 + Ewy Urbańskiej w 6 rocz. śm., Tomasza i
Janiny Karaszkiewiczów, i zm. z rodz. Arkitów

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Jedną przynajmniej można łatwo dostrzec korzyść,
jeden grzech mniej. Ci wszyscy, którzy zazdrościli
mi tak zwanej kariery, już nie zazdroszczą, gdyż
"kariery" zazwyczaj chodzą hiobowymi
serpentynami. (...) Kariera w Kościele wymaga
gotowości, by pójść za Chrystusem i na krzyż, i do
więzienia

Tweet od Papieża
„Niech Duch Święty sprawi abyśmy stale
wzrastali w poznawaniu Boga tak,
byśmy mogli szerzyć Jego miłość i
prawdę w świecie.”.
/Franciszek/
13.15 + Czesława Rotuskiego w 8 rocz. śm., Antoniego i Józefy
Rotuskich, Małgorzaty Fydrych, Stanisława, Artura i Marianny
Grzesikiewiczów
Spotkanie rodziców i dzieci I-Komunijnych z Dobiesza
Intencje spisano .04.09.2020 r.

Refleksja na
Dwudziestą Trzecią Niedzielę Zwykłą
Gdy ktoś nas skrzywdzi, nie powinniśmy
zamykać się na tego człowieka. Jeśli to możliwe,
powinniśmy upomnieć go w cztery oczy. Jeśli nie usłucha,
powinniśmy upomnieć go razem z kimś. A wszystko tylko
po to, by "pozyskać" go, a nie na przykład po to, by mu
udowodnić, że jest złym człowiekiem, albo po to, by mu
pokazać swoją wyższość nad nim. Jeśli nie uda nam się
go pozyskać, powinniśmy traktować go jak "poganina" lub
"celnika", to znaczy powinniśmy kochać go i chętnie z nim
się spotykać (jeśli nas zaprosi), bo i Jezus kochał
celników i chętnie do nich chodził, gdy Go zapraszali.

/Deon – Mieczysław Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus z grzesznikiem do skutku szuka
pojednania
i po trzykroć nie porzuca tego zadania,
ale gdy Twój brat nie słucha
i odrzuca rady,
zostaw go w pokoju, nie ma na to rady.
Jednak nie trać go z oczu i módl się
za niego,
może kiedyś sam znajdzie łaskę
u Boga samego.
Kazimierz

W następnych WP fotoreportaż ze Studziannej
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