
                                Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 30 (280) rok VII  

                           27.09.2020 r.       

   

                        Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła  

 

                                                                        Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Ez 18, 25-28  (Bóg nie chce śmierci grzesznika) 

Psalm responsoryjny: Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 6a) (Wspomnij, o Panie, na 

swe miłosierdzie) 

Drugie czytanie: Flp 2, 1-11 (Jezus Chrystus wzorem pokory) 

Ewangelia: Mt 21, 28-32  (Grzesznicy uwierzyli Janowi) 

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MARYJNYM?  

Był 7 października 1571 roku. Na południowy zachód 

od Lepanto zebrały się po dwie setki okrętów 

Imperium osmańskiego i Ligi Świętej. Stoczyły ze 

sobą jedną z bardziej krwawych bitew morskich w 

historii. Zwycięstwo flotylli chrześcijańskiej papież 

Pius V przypisał modlitwie różańcowej i ustanowił 

święto Matki Bożej Różańcowej. 

Maryjny charakter października podkreślił w 1885 roku 

również  papież Leon XIII, wzywając do codziennego - 

właśnie w tym miesiącu - odmawiania różańca. Zresztą 

Ojciec Święty Leon XIII zasłużył na miano "papieża 

różańcowego" - choćby dlatego, że wydał aż 12 encyklik 

różańcowych. 

Do upowszechnienia modlitwy różańcowej przyczyniły 

się też objawienia fatimskie. 13 października 1917 roku 

Matka Boża ukazała się dzieciom z różańcem w dłoni. 

Poprosiła o przygotowanie ludzkości do zwycięstwa nad 

szatanem właśnie za pomocą różańca./ks. Jacek Kacprzak/  

Z racji kolejnego po maju miesiąca Maryjnego, w październiku 

będziemy kontynuować i dokończymy z ub. roku prezentacje cyklu - 

sukienki Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. /KD/ 
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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 
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We wtorek 29 września obchodzimy Święto świętych Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała. Każdego dnia uświadamiamy sobie prawdę, że Bóg nie 
zostawia nas samych. Wierzymy, że obok nas jest dobry Anioł, który nas 
strzeże, pomaga pokonać trudności, zło. Pomaga kiedy jest ciężko. Są takie 
sytuacje, w których uświadamiamy sobie fakt, że to Opatrzność Boża 
sprawiła, że Ktoś nam pomógł. Miejmy wiarę w obecność Aniołów w naszym 
codziennym życiu. /Ks. Mariusz Frukacz/ 

Święci Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał 

Są to imiona pochodzenia hebrajskiego. Michał znaczy „któż jak Bóg?”; Gabriel – 

„moc Boga”; Rafał – „Bóg uzdrowił”. 

Archanioł Michał PATRON: Cesarstwa Rzymskiego; Papui Nowei Gwinei, Anglii, 
Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier; Małopolski; diecezji łomżyńskiej; 

Amsterdamu, Łańcuta, Mszany Dolnej i Sanoka; mierniczych, radiologów, 

rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako 
opiekun dobrej śmierci. 

Archanioł Gabriel PATRON: telegrafu, telefonu, radia i telewizji; dyplomatów, 

filatelistów, posłańców i pocztowców. 

Archanioł Rafał PATRON: aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, 

podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy. 

 Warto przypomnieć odmawianą bardzo często 
modlitwę do św. Michała Archanioła. 

Modlitwa do św. Michała 

Archanioła papieża Leona XIII 
 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w 

walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 

złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg 

pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, 

Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne 

złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po 

tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. 

Amen. 

 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  
Przecież o wartości życia nie rozstrzygają wielkie czyny, ale 

miłość; trzeba więc to najcenniejsze dobro ratować i dla siebie,            

i dla bliźnich, którzy zawsze mają prawdo do naszego serca  
 



                                  Ogłoszenia duszpasterskie 

1. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Po wszystkich 

Mszach św. nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie 

ofiary do puszek na rzecz swoich podopiecznych w tym 

dla jednej rodziny syryjskiej w ramach programu Rodzina 

Rodzinie Caritas Polska. W odpowiedzi na apel 

prezydium Episkopatu i przewodniczącego Rady KEP ds. 

Migracji - decyzją metropolity warszawskiego zbiórka ta 

przeznaczona będzie również na pomoc poszkodowanym 

w wyniku pożaru w obozie dla uchodźców na wyspie 

Lesbos.  Bóg zapłać za każdą ofiarę.                                                                            

2. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w Kościele jako 

106. Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców. Z tej 

okazji papież Franciszek wystosował orędzie pt. "Jak 

Jezus Chrystus, zmuszeni do ucieczki". Można zapoznać 

się z jego treścią na stronie internetowej Archidiecezji 

Warszawskiej. 

3. Zakończyliśmy ostatecznie prace malarsko-remontowe 

w kościele. Dziękujemy firmie Sac-Rem 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 czwartek 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. 

5. 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.  

6. 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 malowania kościoła.                                                                                            

7. W niedzielę 4 października o godz. 13.15 odbędzie się 

w naszej parafii Rocznica I Komunii św. Spotkanie i 

próba odbędą się w poniedziałek 28 września, środę 30 

września oraz w piątek 2 października o godz. 18.30. 

Spowiedź dzieci w piątek 2 października od godz. 17.00. 

Prosimy rodziców o posprzątanie kościoła i ubranie 

ołtarzy kwiatami. Dzieci rocznicowe polecamy Bożej 

Opatrzności.                                                                                                

8. W środę odbyło się spotkanie katechetyczne. Zostały 

ustalone terminy i forma przygotowania do przyjęcia I 

Komunii św. i Sakramentu Bierzmowania w następnym 

roku.  Pierwsze spotkanie formacyjne dla młodzieży klas 

VIII i I Liceum odbędzie się w niedzielę 11 października 

o godz. 18.00 zaś dla dzieci I Komunijnych w niedzielę 

18 października o godz. 13.15. Bierzmowanie planujemy 

na dzień 8 maja 2021 r. zaś I Komunię świętą: 

- 15 maja - szkoła w Dobieszu, kl. IIIa o godz. 11.00, 

klasa IIIb o godz. 13.00   

- 29 maja – szkoła w Czaplinku – godz. 11.00, szkoła w 

Czachówku o godz. 13.00 

9.  Zgodnie z zaleceniem Ks. Kard. Nycza  prosimy 

osoby przyjmujące Komunia św. na rękę o podchodzenie 

do Komunii w pierwszej kolejności do księdza 

udzielającego od strony kaplicy MB. W tygodniu 

Komunia św. najpierw będzie udzielana na dłoń, a potem 

do ust.                                                                                                                                                                                                                

10.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– Arkadiusz Andrzej Stachniak, kawaler i Natalia Olczak, 

panna, oboje z Karoliny w par. tutejszej – zapowiedź 

druga.                                                                                                                        

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                

11. W piątek obchodziliśmy 150 rocznicę śmierci 

zasłużonego parafianina Felicjana Antoniego 

Kozłowskiego. Dziękujemy dzieciom ze szkoły w 

Cendrowicach za przygotowanie scenki ilustrującej życie 

śp. Felicjana, pocztom sztandarowym OSP w 

Cendrowicach i Pęcławiu, Szkoły podstawowej w 

Czaplinku za obecność oraz druhom OSP w 

Cendrowicach za oświetlenie terenu.                           

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 

są do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 

 

Łącząc się w żałobie                     

i smutku po śmierci brata 

Leszka Urbanowicza  

wyrazy współczucia i 

kondolencje składają Pani 

Bożennie Gostkowskiej  

Redakcja „Wieści Parafialnych”                                          

i Stowarzyszenie „Cendrowianki”. 
 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Ujrzałam dusze czyśćcowe pokutujące: postać ich 
była jako cień, a pomiędzy nimi widziałam wiele 
szatanów. Modliłam się cały ten czas na różańcu; 
nad ranem ustąpiły owe postacie i mogłam zasnąć. 
Rano, kiedy przyszłam do kaplicy - usłyszałam głos 
w duszy: Jesteś złączona ze Mną i nie lękaj się 
niczego, ale wiedz o tym, dziecię Moje, że szatan 
cię nienawidzi; chociaż on każdej duszy 
nienawidzi, ale szczególnie nienawiścią pała do 
ciebie, dlatego że wiele dusz wyrwałaś spod jego 
panowania.                                                   /Dz. 412/ 



                    Intencje Mszalne 27 IX 2020 – 04 X 2020 
 

 

 

Niedziela, 27.09.  

8.30 (Czachówek)  + Kazimierza Kłodzińskiego                       

10.00 + Zdzisława, Marianny i Piotra Kłosiewiczów 

10.00 + Marianny, Jerzego i Andrzeja Michalskich, 

Andrzeja Pacholskiego, dziadków Dolińskich i 

Michalskich, Zofii i Zdzisława Szczepańskich                                                                                

12.00 + Łukasza Tywonka w 12 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Tywonków i Dąbrowskich                                                          

12.00 + Zofii Królak (greg. 2)                                                             

CHRZEST: Anastazja Karaluch                                                                                 

13.15 + Piotra Zięcina w 1 rocz. śm.                                                                                   

13.15 + Reginy Makowskiej w 1 rocz. śm., Jana 

Makowskiego                                                                                   

Poniedziałek 28.09.                                                                                                        

17.30 + Zofii Królak (greg. 3)                                                                                                                                                 

18.00 + Wacława Lenarta (im.) i zm. z rodz. Lenartów i 

Walczaków 

Wtorek  29.09. 

18.00 + Zofii Królak (greg. 4)                                                              

Środa  30.09  

17.30   + Zofii Królak (greg. 5)                                                             

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

O bł. Boże i opiekę MB dla Bartłomieja z okazji 18 

urodzin 

- w int. Dusz Czyśćcowych                                                 

Czwartek,  01.10. 

10.00 + Zofii Królak (greg. 6)                                               

18.00 + Jadwigi i Józefa Fudeckich i zm. z rodz. 

Klimków, Nowaków i Fudeckich, Stanisława 

Helińskiego                                                              

Piątek, 02.10.  

17.00 + Andrzeja Kamińskiego w 1 rocz. śm.                                 

18.00  + Michała Dobrzyńskiego i zm. z rodz. 

Dobrzyńskich                                                                         

19.00 (Czachówek) + Zofii Królak (greg. 7)                                                                                                                          

Sobota, 03.10.  

7.30  + Zofii Królak (greg. 8)                                                                                                                                                     

14.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Krystyny i 

Leopolda Łuczaków w 50 rocz. ślubu                                                                                  

16.30 ŚLUB: Magdalena Maria Wintrrot – Paweł 

Zaręba                                                                                       

18.00 + Ireny Manturzyk (w 4 rocz. śm.), Stanisława 

Manturzyka, Hanny Jeleń, Józefa Sadowskiego i zm. z 

rodz. Manturzyków i Kasprzaków                                                                        

Niedziela,  04.10.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Andrzeja Czułby                                                   

10.00 + Zofii Królak (greg. 9)                                                                                                                                                  

10.00 + Stefanii, Aleksandra, Witolda i Jerzego 

Stankiewiczów       Nabożeństwo Różańcowe 

12.00 + Artura  Grzesikiewicza (im.), Elżbiety Królak,  

 

Tweet od Papieża 
„Każdy jest ważny w oczach Boga, 

każdy może choć trochę przekształcić 

skażony przez ludzką zachłanność świat 

w lepszą rzeczywistość chcianą przez 

Boga..”.            Franciszek/ 
  

Stanisława i Marianny Grzesikiewicz, Józefa Gwara                                                                                           

12.00 Dziękczynna z okazji 50 rocz. ślubu Adolfa i Kazimiery 

Przyczków z prośbą o Boże błogosławieństwo                                                                      

13.15  + Edwarda Gostkowskiego w 22 rocz. śm., Sławomira 

Gostkowskiego i zm. z rodz. Gostkowskich                                                                                     

13.15    O bł. Boże dla dzieci z okazji Rocznicy I Komunii Świętej 

                                                             Intencje spisano .25.09.2020 r.                                                             

 

Refleksja na  

Dwudziestą Szóstą Niedzielę Zwykłą 

W życiu zwykle pierwszy układny syn 
zyskuje podziw i szacunek, a także 

awans. Stawia się go za wzór. Drugiemu 
buntownikowi okazuje się pogardę, albo wyklucza. 

Jednak droga buntu nie jest drogą bez powrotu. 
Okazuje się, że w trudnych sytuacjach na niego 

można bardziej liczyć. Ostentacyjne posłuszeństwo 
kończy się na słowach. Nawet jeżeli przez lata 

mówiliśmy Bogu "nie", to nigdy nie jest za późno, by 
powiedzieć "tak".  To właśnie ostatni wybór nadaje 

znaczenie wszystkim wcześniejszym. To, co 
wybieramy teraz czyni naszą przeszłość sensowną 

lub bezsensowną.           /Deon – Stanisłąw Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dziś z Ewangelii widać kto będzie w niebie 
A do której grupy w sumieniu, 

Ty zaliczasz siebie? 
Czy jesteś uprzejmy i rzekomo posłuszny, ale 

leniwy 
I w rzeczywistości na krętactwo chciwy. 
Czy krnąbrny, kapryśny, nieposłuszny 

i źle wychowany 
Ale po przemyśleniu i odżałowaniu, skruszony i 

kochany? 
                                                      Kazimierz 

W następnych WP  Sukienka Milenijna MB Cz. 

Do użytku wewnętrznego                                    

                                   Redakcja: Kazimierz Dusza 
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http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

