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Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 34 (284) rok VII
Parafia
25.10.2020 r.
Trzydziesta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Wj 22, 20-26 (Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych)
Psalm responsoryjny: Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2) (Miłuję Ciebie, Panie,
Mocy moja)
Drugie czytanie: 1 Tes 1, 5c-10 (Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna)
Ewangelia: Mt 22, 34-40 (Największe przykazanie)

ŚWIĘTY IGNACY ANTIOCHEŃSKI
BISKUP I MĘCZENNIK
17 października w sobotę w ubiegłym tygodniu
wspominaliśmy Św.. Ignacego Antiocheńskiego
biskupa i męczennika. Z uwagi na tydzień misyjny
informacja o II następcy Św. Piotra ustąpiła miejsca na
pierwszej stronie naszej gazetki. Czynimy to dzisiaj,
gdyż św. Ignacy to postać niecodzienna. Przybliżmy
tego oddanego Bogu biskupa Rzymu i męczennika za
wiarę. Urodził się przypuszczalnie między 35 a 40 r. po
Chr. w mieście lub wsi w Syrii. Był biskupem Antiochii
Syryjskiej przez prawie 40 lat, od 70 do 107 r., jako drugi następca – Piotra po
papieżu Linusie. Według legendy, Ignacy miał być tym dzieckiem, które Jezus
postawił przed swoimi uczniami i rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie
odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”.
Około r. 107 podczas panowania cesarza Trajana jako głowa chrześcijan
syryjskich 80-letni Ignacy został skazany na śmierć przez namiestnika Syrii.
Wysłano go do Rzymu, aby tam rzucić na pożarcie dzikim zwierzętom na
igrzyskach. Podczas tej podróży w Smyrnie, czekając na okręt Ignacy napisał
cztery listy do gmin chrześcijańskich: w Efezie, Magnezji, w Tralles i w Rzymie.
Dla chrześcijan Ignacy był przykładem radykalnego naśladowcy cierpień
Chrystusa. Naśladowanie Chrystusa aż do oddania własnego życia stało się wręcz
ideałem i wzorem świętości i chrześcijańskiego . męstwa. Naśladując Chrystusa
chciał Ignacy cierpieć i żyć aż do poniesienia męczeńskiej śmierci za wiarę. W
swoich cierpieniach i drodze do męczeństwa widział wyraz wybraństwa oraz łaski
Boga. Tylko wówczas, gdy umrze z Chrystusem, może być uważany za
prawdziwego Jego ucznia. Zmarł śmiercią męczennika 20 grudnia. Ciało
męczennika z Antiochii przeniesiono do Rzymu i złożono w kościele św. Klemensa
obok ciała papieża..
/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

CZARNA MADONNA
Sukienka Wdzięczności
Przedstawiamy kolejną suknię na Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej
autorstwa znanego w świecie gdańskiego złotnika i bursztynnika Mariusza
Drapikowskiego z zespołem - Suknię Wdzięczności i Miłości, Cierpienia i Nadziei
Narodu Polskiego. Dzieło wykonano z darów od pielgrzymów. Użyto w nim
fragmentu rozbitego 10 kwietnia 2010 r nad Smoleńskiem samolotu Tu 154 M,
kamienia księżycowego oraz kilku meteorytów.

Sukienka wdzięczności i miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego z 2010
roku. Ufundowana przez naród Polski jako votum z okazji 100-lecia koronacji
Cudownego Obrazu koronami papieża św. Piusa zwanymi milenijnymi, które
zostały nałożone w miejsce skradzionych koron Klemensa XI. Nałożona wraz
z nowymi koronami we wrześniu 2010 roku w czasie uroczystości 100 - lecia
koronacji Obrazu Matki Bożej z 1910 roku
#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Jeżeli komuś trudno jest poznać Boga w osobistym doświadczeniu, przez
rozumowanie, przez wiarę, łaskę czy przez osobiste przeżycie, to wystarczy
spojrzeć na niejednego człowieka Bożego, aby w nim odkryć cząstkę prawdy
o Bogu.

Ogłoszenia duszpasterskie
Dziś czwarta niedziela miesiąca. Jaka zwykle
odbędzie się comiesięczna zbiórka ofiar do puszek na
rzecz podopiecznych Parafialnego Zespołu Caritas, w tym
dla 1 rodziny syryjskiej w ramach programu Rodzina
Rodzinie Caritas Polska. O godz. 13:15 pierwsze
spotkanie dla dzieci klas IV w ramach przygotowania do
Rocznicy I Komunii Św.
.
2. Dziękujemy nowożeńcom za posprzątanie kościoła i
ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą niedzielę.

1.

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. Na stoliczku za ławkami wyłożone są kartki na
wypominki. Można składać je w zakrystii i kancelarii. W
dniach od 31 października do 2 listopada Wypominki
przyjmowane będą również na cmentarzu. Jak zwykle
prosimy o segregowanie śmieci i zachowanie należytego
porządku na cmentarzu.
6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich
Świętych. Porządek Mszy św. niedzielny, również z Mszą
św. o 13.15. Po Mszy św. o godz. 10.00 odprawimy w
kościele procesja żałobna. Podczas procesji modlimy się
za zmarłych poleconych tego roku w wypominkach
jednorazowych. Ze względu na pandemię Msza św. o
godz. 12.00 będzie odprawiona w kościele. Tego dnia nie
będzie Mszy św. na cmentarzu.
7. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po Mszy
św. o 12.00 nie będzie spotkania Kół Różańcowych.
Intencja różańcowa na listopad: O zbawienie dla zmarłych
w ubiegłym roku parafian. Taca inwestycyjna
przeznaczona jest ponownie na pokrycie kosztów
malowania kościeła.
8. W poniedziałek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Msze św. w
Sobikowie o godz. 10.00 i 18.00 z formularza z dnia, w
Czachówku o 19.00 połączone z modlitwą za zmarłych
poleconych tego roku w wypominkach jednorazowych w
Czachówku. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

9. W związku ze wzrostem liczby zakażeń
koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy
znalazły się w czerwonej strefie, Kard. Kazimierz Nycz
udzielił dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. w
niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji
Warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z
dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest
grzechem.

10. KPRM przystąpiło do patriotycznej akcji „Wywieś
flagę - Zapal świecę 11 listopada” dla uczczenia Święta
Niepodległości. Z tej okazji rozprowadza miniaturkę
repliki Świecy Niepodległości z 1867 r. Więcej o historii
153 letniej Świecy Niepodległości w 36 numerze WP 8
listopada br. Cena świecy 30 zł.

11. KPRM chcąc wesprzeć naszego byłego wikariusza
ks. dr. Michała Dłutowskiego na „pustelni”, rozprowadza
i zaprasza do nabycia jego najnowszej książeczki „Przez
Serce Maryi”. Jest to cenna pozycja z rozważaniami
Różańca Św. i Drogi Krzyżowej. Sprzedawać ją będą
Ministranci przed kaplicą w Czachówku i kościołem w
Sobikowie po mszach św. Cena 10,12. KPRM informuje, że z powodu nawrotu pandemii
koronawirusa odwołuje się zapisy na 4 dniową wycieczkę
w dniach 11-14 listopada (środa – sobota) „Szlakiem
Piastowskim na spotkanie z prawiekami – stąd wszyscy
jesteśmy”. Mamy nadzieję, że wyjazd możliwy będzie już
w przyszłym roku. Zaliczki do zwrotu u Pani Bogumiły
Dusza (tel. 664 743 764).

13. W tym roku, ze względu na epidemię COVID-19,
odpust za zmarłych będzie można uzyskać nie tylko w
oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, ale przez cały
listopad. Dodatkowo osoby chore i starsze nie muszą
osobiście odwiedzić cmentarza, zwłaszcza, gdy z powodu
restrykcji nie mogą opuścić domu.. Osoby te będą mogły
uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo
dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą
wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają
zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki
(spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i
modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią
pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana
Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład
jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za
zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i
inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli
podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów
Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią
uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i
niedogodności swego życia.

14. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Sebastian Neska, kawaler i Ewa Maria Matulka, panna,
oboje z Czachówka w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.

15. 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.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Udręczeń moich nikt nie pojmie i nie
zrozumie ani ja tego opisać nie zdołam, ani
może być większe nad to jakie cierpienie.
Cierpienia męczenników nie są większe,
gdyż śmierć w tych chwilach byłaby dla
mnie ochłodą, i nie mam z czym porównać
tych cierpień, tego konania duszy bez
końca..... /Dz. 1116/

Intencje Mszalne 25 X 2020 – 01 XI 2020
Niedziela, 25.10.
8.30 (Czachówek) + Józefy Karaluch
10.00 + Tadeusza (im.) i Krystyny Tywonków
10.00 + Jadwigi i Jerzego Gorzkowskich i zm. z rodz.
Gorzkowskich
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 Za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza o bł.
Boże dla KŻR w Nowych Grobicach
CHRZEST: Julia Zuzanna Seklecka
12.00 + Zofii Królak (greg. 30)
13.15 + Jadwigi i Jana Plesiewiczów Jadwigi i
Eugeniusza Zwolińskich, dziadków Plesiewiczów,
Szatanów, Zwolińskich i Laskowskich
13.15 + Bronisława (w 22 rocz. śm.) i Heleny
Anuszewskich, Stanisławy i Karola Buczków, Jana
Jędrzejczyka
Poniedziałek 26.10.
18.00 + Franciszka Barana (im.)
Wtorek 27.10.
18.00 O bł. Boże i opiekę dla Pauliny Olizarowicz z
okazji 30 urodzin
Środa 28.10
17.00 + z rodz. Rączka, Całka, Jeleń, Wyszogrodzkich,
Kurzyńskich, Kwiatkowskich, Staręgów i Popowicz
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Tadeusza, Józefy, Adama i Wiesławy Urbańskich
+ Genowefy, Ryszarda i Tomasza Berlńskich
+ Melanii Osiadacz w 17 rocz. śm., Andrzeja
Osiadacza, dziadków Osiadaczów i Krawczyków
- O wybawienie dla Dusz Czyśćcowych
19.00 (Czachówek) Int. wolna
Czwartek, 29.10.
18.00 Int. wolna
Piątek, 30.10.
18.00 + Zofii Miszkowskiej w 7 rocz. śm., Janiny
Miszkowskiej w 5 rocz. śm., Antoniego Miszkowskiego,
Jana i Gabrieli Wójcik
Sobota, 31.10.
18.00 + Władysławy Kozickiej w 8 rocz. śm., Mariana
Służewskiego w 24 rocz. śm., Zygmunta Kozickiego,
Henryka Służewskiego, Iwony Małgorzaty Golec
Niedziela, 01.11.
8.30 (Czachówek) + Zygmunta Lendziona
10.00 + Czesława (w 11 rocz. śm.), Marianny i
Jarosława Piechów i zm. z rodz. Piechów i Karaluchów
10.00 + Eugeniusza Molaka w 8 rocz. śm.
12.00 Za wszystkich wiernych zmarłych
13.15 Int. wolna

Tweet od Papieża
„W edukacji zamieszkuje ziarno nadziei:
nadziei na pokój i sprawiedliwość;
nadziei na piękno, dobroć; nadziei na
harmonię społeczną”.
/Franciszek/

Refleksja na
Trzydziestą Niedzielę Zwykłą
Z totalnej miłości Boga rodzi się głęboka
miłość bliźniego. Jeżeli nie kochamy
Boga, źródła miłości, wówczas miłość bliźniego jest
iluzją. I odwrotnie, jeżeli nie kochamy bliźnich, to nie
łudźmy się, że kochamy Boga. Nie posiadamy dwóch
serc: jednego czystego, szlachetnego, którym
kochamy Boga i drugiego, które przez doświadczenia
życiowe stało się podejrzliwe, egoistyczne, nieczyste.
Mamy tylko jedno serce i nim kochamy Boga i ludzi.
Dlatego relacja do ludzi jest barometrem więzi z
Bogiem. Ponadto pamiętajmy, że nie musimy w życiu
wybierać między Bogiem a człowiekiem; Bóg stał się
też człowiekiem i utożsamia się z człowiekiem.…/Deon
– Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Które przykazanie jest największe
pytali faryzeusze Pana siedzącego.
«„Będziesz miłował Pana Boga
swego
całym swoim sercem, duszą i
umysłem”
I dodał Jezus po chwili z namysłem
„Będziesz miłował swego bliźniego
jak siebie samego”.
Kazimierz

W następnych WP Wszystkich Świętych ,
Zaduszki i ostania Sukienka MBCzęstochowskiej
Do użytku wewnętrznego
Redakcja: Kazimierz Dusza

Intencje spisano 22.10.2020 r.

konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria

91 1240 6377 1111 00004754 8523

