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Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Syr 27, 30 – 28, 7 (Odpuść winę bliźniemu)
Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a) (Pan jest
łaskawy, pełen miłosierdzia)
Drugie czytanie: Rz 14, 7-9 (I w życiu, i w śmierci należymy do Pana)
Ewangelia: Mt 18, 21-35 (Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem
drugiemu człowiekowi)

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA
KRZYŻA ŚWIĘTEGO
14 września, w poniedziałek
obchodzić będziemy parafialny
odpust z racji Święta Podwyższenia
Krzyża Świętego. To święto
obchodzone jest zarówno w Kościele
zachodnim jak i wschodnim,
związane z tradycją odnalezienia
relikwii krzyża, na którym umarł
Jezus Chrystus. Jest on dla
chrześcijan największą relikwią.
Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa.
Przed reformą liturgii wrześniowe święto poświęcone było wspomnieniu
"podwyższenia" Krzyża, zaś 3 maja cały Kościół czcił pamiątkę jego
"znalezienia" (Znalezienie Krzyża Świętego). Papież św. Jan XXIII zniósł
święto krzyża Chrystusowego obchodzone 3 maja jako niepotrzebne
powtórzenie, a odnowiony kalendarz rzymski jako święto Podwyższenia
Krzyża przyjął dzień 14 września.
W naszym kościele od grudnia 2016 r wisi krzyż nadołtarzowy poświęcony
przez ks. bp. Michała Janochę w dniu 08 stycznia 2017 roku jako symbol
podkreślający wezwanie naszego kościoła Podwyższenia Krzyża
Świętego.
/Oprac.K.Dusza/
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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

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

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

PRZYPOMNIJMY JAK TO WYGLĄDAŁO OKIEM KAMERY
PODĄŻAJĄC WODNYMI DRÓŻKAMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
/Augustów. Studzieniczna, Dolina Rozpudy,
Wigry, Giby/

Fotografie: Małgorzata Królik

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś zbiórka na tacę przeznaczona jest 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.
2. Jutro 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.
Poprowadzi je ks. dr Mariusz Boguszewski,
wicedyrektor Papieskiego Stowarzyszenia
„Kościół w Potrzebie” w Polsce.
3. Zakończyliśmy ostatecznie prace malarskoremontowe 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.
4. 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. Dzieci otrzymają
książeczki do nabożeństwa.
- 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
5. W przyszłą niedzielę zbiórka na tacę
przeznaczona będzie na utrzymanie
Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego. Bóg zapłać za ofiary na ten cel.
6. 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.
7. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Andrzej Janusz Czarnecki, kawaler z par.
Dzieciątka Jezus w Warszawie i Sylwia
Szymańska, panna z Sobikowa w par. tutejszej –
zapowiedź pierwsza.
– Paweł Zaręba, kawaler i Magdalena Maria
Winterrot, panna, oboje z Sierzchowa w par.
tutejszej – zapowiedź pierwsza.
– Michał Krzysztof Trzciński, kawaler z
Sierzchowa w par. tutejszej i Urszula Drebent,
panna z par. w Białymstoku – zapowiedź

pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
8. 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.
9. Rozpoczynamy X Tydzień Wychowania.
„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego Tygodnia.
Modlitwie wiernych polecamy wszystkich
nauczycieli i wychowawców.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Wtem usłyszałam te słowa: Gdyby nie było
tej drobnej niedoskonałości, nie
przyszłabyś do Mnie. Wiedz, ile razy
przychodzisz do Mnie uniżając się i
prosisz o przebaczenie, tyle razy
wylewam cały ogrom łask na twą duszę, a
niedoskonałość twoja niknie przede Mną,
a widzę tylko twą miłość i pokorę; nic nie
tracisz, ale wiele zyskujesz.... /Dz. 1293/

Papież Franciszek do Polaków
„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków.
Drodzy bracia i siostry, jednoczę się duchowo
z tymi wszystkimi, którzy podejmują różnorakie
inicjatywy duchowe, naukowe i społeczne w
celu ograniczenia skutków pandemii w
społeczeństwach i wyjścia naprzeciw
życiowym potrzebom chorych i ich rodzin –
podkreślił Papież. – Proszę was, bądźcie hojni
i nie zapominajcie o potrzebach najuboższych,
samotnych, zwłaszcza starszych i chorych.
Niech Pan was błogosławi i wspiera!“
Watykan 19 sierpnia 2020, r.

Intencje Mszalne 13 IX 2020 – 20 IX 2020
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
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
Poniedziałek 14.09.
10.00 + Marianny i Franciszka Sobczak, Władysława
Tokaja
18.00 za parfian
Wtorek, 15.09.
18.00 + Andrzeja Ambroziaka, Jana, Marty, Czesława
i Franciszka Kamińskich
Środa 16.09.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Piątek, 18.09.
18.00 + Wandy i Józefa Marczak i zm. z rodz.
Anisiewiczów
Sobota, 19.09.
11.00 I Komunia św. dla dzieci ze szkoły w Dobieszu
14.00 Poświęcenie kaplicy w Budach Sułkowskich
16.00 ŚLUB: Paulina Kozyra – Michał Kowalski
17.30 + Krzysztofa Iwaniuka w 16 rocz. śm., Ireny i
Stanisława Milewskich
18.00 + Jerzego (w 1 rocz. śm.) i Heleny Andziak
Niedziela, 20.09.
8.30 (Czachówek) Dziękczynna i o bł. Boże i
potrzebne łaski dla Bożeny i jej rodziny
10.00 + Stanisława Gnatowskiego
10.00 + Zenona Anuszewskiego w 5 rocz. śm.,
Aleksandra Anuszewskiego i zm. z rodz. Kucińskich
12.00 + Wiesława Kopyta w 10 rocz. śm., Jana Kopyta
w 25 rocz. śm., Aliny Kopyt, Władysława i Józefy Kopyt
CHRZEST: Maksymilian Makowski
13.15 + Mateusza Fiejki (im.)
Intencje spisano .10.09.2020 r.

Tweet od Papieża
„Maryja, Matka, która troszczyła się o
Jezusa, troszczy się z miłością i
macierzyńskim bólem także o ten
poraniony świat.
Franciszek/
niewiara, ale „zaskoczenie” na punkcie konfliktu: „Potęga – Dobroć
Boża”. Lękam się o ludzi, którzy bardzo wierzą w skuteczność
modlitwy, by nie chcieli zbyt szybkich rezultatów swej modlitwy, by w
razie zwłoki z odpowiedzią Bożą nie ustali .

Refleksja na
Dwudziestą Czwartą Niedzielę
Zwykłą

Przebaczenia nie można przeżywać tylko w
teoretycznych rozważaniach. Przebaczenie powinno być
praktykowane codziennie, bo inaczej po prostu umiera. Staje się
czystą demagogią lub rozważaniem teoretycznym, który można
wyczytać tylko na kartach mądrych książek. W ten sposób jest ono
"praktykowane" tylko w sferze marzeń bez pokrycia…Jezus
zachęca nas do przebaczenia zawsze i wszędzie, bez względu na
okoliczności, miejsce i osoby. Nie jest to łatwe zwłaszcza tam,
gdzie są uzasadnione urazy. Tym bardziej Jezus zachęca do
przebaczania. Dlaczego? Bo On wie, że tylko w ten sposób
stajemy się ludźmi wolnymi. A wolność przecież to podstawa
naszego życia, która daje radość, wiarę i nadzieję…/Deon –
Mariusz Han SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
«Panie, ile razy mam przebaczyć, /…/

Raz, dwa, siedem? Ja nie wiem,
Bóg powiedział, że zawsze, czyli siedemdziesiąt siedem.

„Sługo niegodziwy! ” Przebaczaj

bliźniemu, bo jedyna to droga
na ziemi, byś zyskał litość w oczach Boga,
« /…/jeżeli każdy z was nie przebaczy
z serca swemu bratu»,
to nie masz co liczyć na przebaczenie,
gdy zejdziesz z tego światu.
Kazimierz

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Rzecz szczególna, jak blisko „niezachwianej wiary”
krąży lęk. Człowiek, który mocno wierzy, tak bardzo
wszystkiego się spodziewa rychło od Boga, że
każda zwłoka wywołuje niepokój. Nie jest to

W następnych WP wywiad z nowym wikariuszem
ks. Piotrem Gancem
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