
                    
            Wieści Parafialne 

                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 31 (281) rok VII 

                             04.10.2020 r.       

   

                         Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła  

                                                                         Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie   Iz 5, 1-7  (Pieśń o winnicy) 

Psalm responsoryjny: Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: por. Iz 5, 7a)  

(Winnicą Pana jest dom Izraela) 

Drugie czytanie: Flp 4, 6-9  (Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju 

będzie z wami) 

Ewangelia: Mt 21, 33-43  (Przypowieść o dzierżawcach winnicy) 

 

Święto Matki Bożej Różańcowej 

W najbliższą środę 7 października 
wspominamy Matkę Bożą Różańcową – 
tytuł używany przez wyznawców 
katolicyzmu w określeniu do Maryi. . Dzień 
ten jest rocznicą bitwy pod Lepanto 
(1571), w której państwa Świętej Ligi 
skupione wokół Państwa Kościelnego 
pokonały flotę Imperium Osmańskiego. W 
odmienności od innych tytułów i wezwań 
maryjnych, ten tytuł nie jest związany z 
określonym wizerunkiem, figurą, 
sanktuarium, kościołem, a z modlitwą i 
nabożeństwem różańcowym. Papież Pius V 
ogłosił w 1572 roku ten dzień świętem 

Matki Bożej Zwycięskiej. Rok późnej, decyzją papieża Grzegorza XIII 
zmieniono nazwę na Święto Różańca. Papież Klemens XII w 1716 roku 
nakazał świętowanie tego dnia Kościołowi na całym świecie, jednocześnie 
przeniósł świętowanie tego dnia na pierwszą niedzielę października. W 
1913 roku Pius X przywrócił święto na 7 października. Od 1969 roku, 
decyzją Pawła VI, 7 października obchodzone jest święto Matki Bożej 
Różańcowej. Na świecie znajdują się liczne miejsca nazywane 
sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. W dużej części są to ośrodki 
związane z zakonem dominikańskim, w którym modlitwa różańcowa ma 
szczególne znaczenie i według legendy założyciel dominikanów – Dominik 
Guzmán – otrzymać miał różaniec od Matki Bożej w objawieniu jakiego 
doświadczył. Współcześnie kult modlitwy różańcowej związany jest z 
kultem i objawieniami Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz Matki 
Bożej Fatimskiej. Jednym z przesłań przekazanych w czasie objawień była 

prośba o nieustanną modlitwę różańcową.  

pl.wikipedia.org  - /wybrał 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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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CZARNA  MADONNA 
Sukienka Millenijna  

 

06.10.2019 r. rozpoczęliśmy prezentacje sukien w które ozdabiany jest cudami słynący obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, zgromadzonych na przestrzeni wieków w skarbcu na Jasnej Górze. Wracamy 
do tego cyklu przypominając ostatnią prezentowaną 03.11 2019 r. Suknię Millenijną, ozdobioną 
motywem lilii suknię naszywaną brylantami wyhaftowały siostry westiarki z Warszawy z okazji  
1000 – lecia Chrztu Polski. Pracom patronował kard. Stefan Wyszyński. Maryja po raz drugi miała ją 
na sobie z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.  
 
Suknia wykonana w związku z uroczystościami Millenium - Tysiąclecia Chrztu Polski (966-1966), 
ukończona została w lutym 1965 r. Inicjatorem powstania był ówczesny przeor Jasnej Góry o. Teofil  

 

Krauze. Podłoże srebrnej blachy wykonanej przez złotnika Czyżewskiego zostało obciągnięte 
niebieskim haftem z motywem lilii, z naszytymi brylantami na sukni Maryi, a na sukni Dzieciątka – 
haft purpurowy z motywami orientalnymi rozetek, również ze świecącymi brylancikami. Projekt 
zatwierdził Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Suknia poświęcona była przez Prymasa 
Tysiąclecia ze współudziałem abpa Karola Wojtyły 3 maja 1966 r. Znajduje się w Muzeum 600-lecia.  
                                                                                                                 /Źródło Jasna Góra oprac. KD/  
 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  
1. "Wiem, że w duchu Wiary wszystko zrozumiesz, a modlitwą 

zgasisz smutek i rozpogodzisz ufnością serce" 
 



                                 Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś o godz. 13.15 odbędzie się w naszej 

parafii Rocznica I Komunii św. Dzieci rocznicowe 

polecamy Bożej Opatrzności.                                                                                                

2. To 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.                                                                       

3. Nadal 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 październiku zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa różańcowe odprawiane w Sobikowie 

codziennie o godz. 17.30 a w Czachówku o godz. 

18.00. W środę o godz. 19.00, poprzedzone będzie 

ono Mszą św.                                                                

5. W przyszłą niedzielę  11 października przypada 

XX Dzień Papieski, obchodzony pod hasłem Totus 

Tuus. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, tego 

dnia odbędzie się tradycyjna zbiórka do puszek na 

rzecz Funduszu Stypendialnego dla zdolnej 

młodzieży z niezamożnych rodzin.                                                     

6. 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, dla dzieci I 

Komunijnych również w niedzielę 11 października 

o godz. 13.15. Bierzmowanie planujemy na dzień 

8 maja 2021 r. zaś I Komunię świętą:                                      
- 15 maja - szkoła w Dobieszu, klasa III a o godz. 

11.00, klasa III b o godz. 13.00                                         
- 29 maja – szkoła w Czaplinku – godz. 11.00, 

szkoła w Czachówku o godz. 13.00                                   

7.  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.                                                                                                                                                                                                               

8.  KPRM informuje, że organizuje 4 dniową 

wycieczkę w dniach 11-14 listopada (środa – 

sobota) „Szlakiem Piastowskim”. W programie 

zwiedzanie zabytków  Łowicza, Lichenia, 

Gniezna, Grodu w Grzybowie, Poznania, Kórnika, 

Rogalina, Biskupina, Wenecji i Żninia..  

Zakwaterowanie w Ośrodku  Adalbertus w 

Gnieźnie. Zakładany koszt ok.550-600 zł. Zaliczkę 

200 zł wpłacamy do 10.11. br. Wpłaty po mszach 

św. u p. Ryszarda Rosłona kościelnego w 

Sobikowie lub u p. Bogumiły Dusza w kaplicy w 

Czachówku.( 664 743 764).                                                                                                                              

9. Na stoliczku pod chórem wyłożone są ręcznie 

wykonane Różańce. Można zabrać je do domów 

pod warunkiem podjęcia modlitwy w intencji 

wylosowanego kapłana pracującego na przeciągu 

wieków w naszej parafii.                                              

10. 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 parafialny. 

Porzuć smutek z Twej twarzy, i 

łzy niech się już nie leją, bo syn 

dla Was w niebie wyprasza łaski 

z wiarą, miłością i nadzieją.                                        

Pani Marcelce Urbanowicz z powodu 

śmierci ukochanego syna Leszka wyrazy 

szczerego żalu i współczucia przesyłają:  

KPRM, Red. ”Wieści Parafialnych” i 

Stowarzyszenie „Cendrowianki”.  

Drodzy Jubilaci, Adolfie i 
Kazimiero Przyczkowie!  

50 lat spędzonych razem 
jest dla nas pięknym obrazem;  
jak przez problemy i trud codzienności 
pozostać nadal wiernym miłości. 
Ze Złotych Godów cieszymy się z Wami 

i wnet na Diamentowe Gody czekamy.  
                         Koło Przyjaciół Radia Maryja   

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Pierwszy piątek miesiąca. - Po Komunii 
świętej nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi 
rzekł te słowa:  
Teraz wiem, że nie dla łask ani darów Mnie 
miłujesz, ale wola Moja droższa ci jest niż 
życie; dlatego łączę się z tobą tak ściśle, 
jako z żadnym stworzeniem.                                                
/Dz. 707/



Intencje Mszalne 04 X 2020 – 11 X 2020 
 

 

 

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, 

Stanisława i Marianny Grzesikiewicz, Józefa Gwara                                                                                           

12.00 Dziękczynna z okazji 50 rocz. ślubu Adolfa i 

Kazimiery Przyczków z prośbą o Boże 

błogosławieństwo 

CHRZEST: Wiktor Kopka, Lena Gabriela Strząska 

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 

Poniedziałek 05.10.                                                                                                        

17.00  + Marianny Kamińskiej                                                                                                                                                                                                           

18.00 + Zofii Królak (greg. 10)                                                

Wtorek 06.10. 

17.00 + Małgorzaty Niewęgłowskiej                                                                                    

18.00 + Zofii Królak (greg. 11)                                                              

Środa  07.10  

17.00   + Zofii Królak (greg. 12)                                                             

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Krystyny i Stanisława ( w 17 rocz. śm.) Rosłonów 

+ Krzysztofa Bachanka w 3 rocz. śm.                                          

19.00 (Czachówek) )O bł. Boże dla Małgosi z okazji ur.                                                                                                                         

Czwartek,  08.10. 

17.00 + Danuty Antoniny Zięcina w 30 dni po śmierci                                               

18.00 + Zofii Królak (greg. 13) 

Piątek, 09.10.  

17.00 + Czesława Krawczyka w 30 dni po śmierci 

18.00 + Zofii Królak (greg. 14)                                                     

Sobota, 10.10.  

16.30 ŚLUB: Kacper Marszał – Joanna Teresa 

Stańczyk                                                                                         

18.00 + Zofii Królak (greg. 15) 

Niedziela,  11.10.                                                                                                               

8.30 (Czachówek) + z rodz. Pietraników                                                                    

8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Artura                                                                    

10.00 + Jana Piotrowicza w 14 rocz. śm., Heleny i 

Zygmunta Piotrowiczów, Marianny, Eugeniusza i 

Mirosława Malickich 

10.00 + Krzysztofa Dańkowskiego w 4 rocz. śm., 

Adama Orlika, Stanisława i Janiny Stańczyków 

Nabożeństwo Różańcowe                                                                                    

12.00 + Edmunda Wlazło w 24 rocz. śm., Zofii i 

Andrzeja Wlazło  i zm. z rodz. Wlazło i Kacprzaków 

12.00 + Zofii Królak (greg. 16)                                                                                                                                                

13.15  + Mateusza Fiejki w 4 rocz. śm.                                                                                                 

 

 

Tweet od Papieża 

„Talenty i zaangażowanie każdego z 

nas są potrzebne do naprawienia 

szkód spowodowanych przez ludzi w 

odniesieniu do stworzenia Bożego.. 

”Franciszek/ 
  

13.15 + Zbigniewa, Heleny i Władysława Czupryńskich, Jana 

Należytego 

Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych 

18.00    Int. wolna 

Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania                                                                                                                                                                

                                                         Intencje spisano .01.10..2020 r.                                                           

 

Refleksja na  

Dwudziestą Siódmą Niedzielę Zwykłą  

Dzierżawcą winnicy jest każdy 
człowiek. Każdy otrzymuje od Boga "kredyt 
zaufania", jest objęty Jego miłością. Każdy jednak 
może odrzucić miłość, ludzi i znaki, jakie Bóg 
stawia na jego drodze; a nawet więcej - może 
"zabić" samego Jezusa. Jednak ostatnie słowo 
zawsze należy do Boga. Wolność jest darem 
człowieka. Ale jest również zadaniem. Przyjdzie 
czas, gdy Bóg zapyta o jej wykorzystanie i zażąda 
owoców. Miłość Boga odrzucona i zraniona przez 
człowieka, nadużyte zaufanie wraca jak bumerang 
i obraca się ostatecznie przeciwko samemu 
człowiekowi. Odrzucając Boga - człowiek gubi 
siebie./Deon – Stanisłąw Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dlatego, że Bóg dał ludziom 
prawo do wolności, 

więc i grzesznika chce pozyskać z miłości. 
I bez względu na winy - zawsze czeka, 

nawet na tego najgorszego człowieka. 
ON nigdy nie uważa cię za swojego wroga, 

dlatego twe życie powinno być nieustannym 

adorowaniem Boga. 
                                                      Kazimierz 

W następnych WP Fotoreportaż z Odpustu i 

sukienka Hetmańska M. B. Częstochowskiej 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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