Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr29 (322) rok VIII

19.09.2021 r.
Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Mdr 2, 12. 17-20 (Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg
ujmie się za nim)
Psalm responsoryjnyPs 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b) (Bóg podtrzymuje całe
moje życie)
Drugie czytanie: Jk 3, 16 – 4, 3 (Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny)
Ewangelia Mk 9, 30-37 (Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory)

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
We wtorek 14 września obchodziliśmy w naszej parafii odpust z

udziałem JE Ks. Bp Tadeusza Pikusa seniora diecezji
drohiczyńskiej, związany ze Świętem Podwyższenia Krzyża
Świętego. Pod takim wezwaniem od początku jest nasz kościół. Nie
mylmy więc tego dnia z odpustem 8 maja w dniu św. Stanisława
biskupa i męczennika, gdyż takie wezwanie nosi parafia w Sobikowie.
Odpust parafialny poprzedziło
czterdziestogodzinne
Nabożeństwo. Przed główną mszą odpustową Ks. Bp
Tadeusz Pikus poświęcił nową granitową tablicę w
kruchcie kościoła z wykazem Sobikowskich
Proboszczów od XII w., a dokładniej od roku 1437 kiedy
natrafiono na dane Plebana Filipa Kącińskiego albo
Kąckiego – bo tak nazywano do roku 1800, wówczas
administratorów parafii, dzisiejszych proboszczów. Później w prezbiterium poświęcił
odnowiony zabytkowy obraz św. Józefa. Wielkie znaczenie krzyża jako symbolu
chrześcijaństwa, uświadamia nam, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu
dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy naszego codziennego stroju. Historia
tego święta sięga roku 70 kiedy Jerozolima została zdobyta i zburzona
przez Rzymian i po ustaniu po 300 latach wielkich prześladowań religii,
na polecenie matki cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Heleny,
szukano Krzyża. Odnaleziono Go 13 września 326 roku. Wtedy
zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników i
Zmartwychwstania. Bazylika Męczenników zwana także Bazyliką
Krzyża. 13.09.335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie obydwu bazylik.
Kolejną datą odnotowania to 614 r. kiedy na Ziemię Świętą napadają
Persowie, burzą wszystkie kościoły w tym kościół Bożego Grobu, a
Krzyż Pana Jezusa, zabierają ze sobą. Po zwycięstwie cesarza
Herakliusza nad Persami, w traktacie pokojowym w 628 r. Persowie zostali zmuszeni do
oddania świętej relikwii. Cesarz bizantyjski wniósł relikwie Krzyża do odbudowywanej po
zniszczeniu bazyliki. Pamiątkę tego wydarzenia, które - można rzec - iż było ponownym
podwyższeniem Krzyża obchodzono już corocznie 14 września. Ze świadectwa św. Cyryla
Jerozolimskiego (+ 387) wiemy, że czcigodną relikwię podzielono na drobne części i
rozesłano je niemal po wszystkich okolicznych kościołach. Kościół w Krzyżu Jezusa widział
zawsze ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata. /cd na str.2 /.
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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

Dlatego każda jego cząstka, tak obficie zroszona Jego Najświętszą Krwią, doznawała
zawsze szczególnej czci. Największą część drzewa Krzyża świętego posiada obecnie
kościół św. Guduli w Brukseli Bazylika św. Piotra i bazylika Krzyża Świętego w Rzymie
przechowują część relikwii, którą cesarze bizantyjscy nosili na piersi w czasie
największych uroczystości. W skarbcu katedry paryskiej jest cząstka Krzyża świętego,
podarowana przez polską królową Annę Gonzagę, którą miała otrzymać od króla Jana
Kazimierza. Największą część Krzyża świętego w Polsce posiadał kościół dominikanów
w Lublinie (zostały one skradzione w roku 1991, chociaż nadal w kościele tym znajdują
się dwa inne relikwiarze Krzyża świętego). Stosunkowo dużą
część Krzyża świętego posiada kościół św. Krzyża na Łysej Górze pod Kielcami. Miał ją
podarować benedyktynom św. Emeryk (+ 1031), syn św. Stefana, króla Węgier (+ 1038).
Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa "Góry Świętokrzyskie". W sierpniu 2015 roku,
ks. prał. proboszcz Włodzimierz Czerwiński rozpoczął starania wykonania dla kościoła w
Sobikowie krzyża nadołtarzowego. Wykonana z drewna dębowego i pomalowana
dwustronna replika Krzyża Świętego, została w połowie grudnia 2016 roku zawieszona
w prezbiterium nad
ołtarzem i w dniu 8
stycznia
poświęcona
przez bp. Michał Janochę.
Krzyż wykonano wg
malowidła Giotto di Bondone włoskiego malarza
z XIII wieku. Podobny
nadołtarzowy krzyż zdobi kościół Santa Maria
Novella we Florencji we
Włoszech (zdjęcie po prawej stronie powyżej). Po
celebrze mszy św. Bp,
Tadeusz Pikus przewodniczył procesji wokół
kościoła
./Wybrał i przygotował. K.D./

NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W dniu 8 września obchodziliśmy Uroczystość Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Przekazy o
tym święcie Najświętszej Maryi Panny są bardzo dawne. Najpierw obchodzono je na Wschodzie, w Jerozolimie
uroczystość poświęcenia bazyliki w miejscu narodzenia się Matki Bożej obchodzono już w V wieku. W Kościele
powszechnym to święto obchodzi się od VII w., stało się ono jednym z głównych świąt maryjnych. Święto
narodzenia Maryi - Matki Boga i naszej Matki - jest bardzo radosne, ponieważ Jej przyjście na świat zapowiada
bliskie zbawienie.
Wszyscy rodzice, kiedy urodzi im się dziecko, uważają, że jest nieporównywalne z żadnym innym i
najwspanialsze. Tak samo pewnie myśleli św. Joachim i św. Anna, kiedy urodziła się Maryja, i z pewnością mieli
rację. Wszystkie pokolenia nazywają Ją błogosławioną. Owego dnia Joachim i Anna nie mogli jeszcze domyślać
się, czym będzie ów owoc ich czystej miłości. Każde dziecko jest tajemnicą Boga, które przychodzi na świat ze
szczególnym zadaniem od Stwórcy. Dzisiejsze święto każe nam z głębokim szacunkiem traktować poczęcie i
narodzenie każdej istoty ludzkiej, której Bóg przez rodziców dał ciało i w którą wlał nieśmiertelną i niepowtarzalną
duszę, stworzoną bezpośrednio przez
Niego w chwili poczęcia. Wielka
radość, którą jako wierni przeżywamy z
powodu narodzenia Matki Bożej
wymaga
równocześnie,
abyśmy
cieszyli się, gdy w łonie jakiejś matki
kształtuje się dziecko i kiedy przychodzi
na świat. Także wtedy, kiedy nowo
narodzone dziecko wymaga wysiłków,
wyrzeczeń, ograniczeń, obciążeń,
powinno zawsze zostać przyjęte i czuć,
że jest chronione miłością rodziców.
Każda poczęta istota ludzka jest powołana do synostwa Bożego, do wielbienia Go i do wiecznej szczęśliwości.
Narodzeniu Maryi nie towarzyszyło żadne szczególne wydarzenie i Ewangelie nic nam o nim nie mówią. Urodziła
się zapewne w jakimś miasteczku Galilei, prawdopodobnie w samym Nazarecie. To, co jest ważne dla Boga,
często przechodzi niepostrzeżenie przed oczyma ludzi, którzy szukają czegoś nadzwyczajnego, co by ulżyło ich
egzystencji. Jedynie w Niebie przeżywano święto, wielkie święto.
Najświętsza Maryja Panna posiadała żywą wyobraźnię, dzięki czemu Jej życie było pełne inicjatyw, służenia
innym, przynoszenia ulgi w ich egzystencji, czasami bolesnej z powodu choroby lub nieszczęścia... Bóg
spoglądał na Nią z miłością, jak wykonywała drobne obowiązki każdego dnia, a te niepozorne zajęcia przynosiły
Jej wielką radość. Maryja wiedziała, że „by się Bogu przypodobać, jednego potrzeba, to jest, aby najdrobniejsze
rzeczy czynić z wielkiej miłości – miłość i zawsze miłość”. Oprac: KD wg. https://opusdei.org/pl-pl/section/zycie-chrzescijanskie/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś zapraszamy dzieci klas trzecich i ich

7. Również w przyszłą niedzielę o godz. 13:15

rodziców na Mszę św. o godz. 13.15
rozpoczynającą bezpośrednie przygotowanie do I
Komunii św. Dzieci ze szkoły w Czaplinku
przyjmą I Komunię św. 14 maja 2022 r. o godz.
11.00, ze szkoły w Czachówku o godz. 13.00 zaś
ze szkoły w Dobieszu 28 maja o godz. 11.00 a ze
szkoły w Cendrowicach o godz. 13.00.
Deklaracje o podjęciu przygotowania oddajemy:
w poniedziałek od godz. 18.30 szkoła w
Czaplinku, w środę od godz. 18.30 szkoła w
Czachówku, w piątek od godz. 18.30 szkoła w
Dobieszu, w sobotę od godz. 10.00 szkoła w
Cendrowicach.
2. Dziękujemy mieszkańcom Dębówki za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami.
Na przyszłą niedzielę prosimy o to mieszkańców
Grobic..
3. We wtorek 14 września obchodziliśmy odpust
parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego.
Uroczystościom przewodniczył JE Ks. Bp
Tadeusz Pikus. Bardzo dziękujemy strażakom
OSP w Cendrowicach i Czaplinku, ministrantom
z Czachówka i Sobikowa, bielankom, zespołowi
Cendrowianki, Radzie parafialnej, p. Ryszardowi
z ekipą i wszystkim grupom parafialnym za
włączenie się w tę liturgię. Dziękujemy również
pp. Tomaszowi Sobolewskiemu i Ignacemu
Krawczykowi za Dar Ołtarza.
4. W tym tygodniu został umieszczony w
prezbiterium obraz św. Józefa. Dziękuję p.
Zenonowi Nadstawnemu z ekipą za
udostępnienie rusztowań i montaż obrazu.
5. Rozpoczynamy nowy rok formacyjny dla
Służby Ołtarza. W sobotę 25 września o godz.
11.00 zapraszamy ministrantów oraz
kandydatów - chłopców, którzy chcieliby
dołączyć do nich na spotkanie w salce
katechetycznej. Prosimy o przybycie również
jednego z rodziców.
6. W przyszłą niedzielę czwarta niedziela
miesiąca. Jak 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.

rozpoczęcie przygotowania do Rocznicy I Komunii
Św. dla dzieci klas IV. Na Mszę św. zapraszamy
również ich rodziców aby omówić sprawy
organizacyjne.

8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
– Piotr Bomba, kawaler z Baniochy i Paulina
Krzyczkowska, panna z Czaplinka w par.
tutejszej – zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
9. W Gminie Góra Kalwaria trwa do 22 września
głosowanie na projekty w ramach „Budżetu
Obywatelskiego”. Zachęcamy do wzięcia w nim
udziału. Pomysłodawcy z naszego terenu
polecają szczególnie dwa: tężnię w Czaplinie i
budowę parkingu przy cmentarzu. Szczegóły na
plakatach wywieszonych przed kościołem.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość
Niedzielny” i „Niedziela”. Do odbioru jest
również wrześniowy numer miesięcznika
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny.
PAPIEŻ DO POLAKÓW
"Wyrażam radość z bliskiej już beatyfikacji
kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety
Czackiej. Niech duchowy testament Prymasa
Tysiąclecia +Wszystko postawiłem na Maryję+ i
ufność Matki Elżbiety Róży pokładana w krzyżu
Chrystusa będą zawsze mocą waszego narodu.
Niech Bóg błogosławi Polskę. Niech was
wspierają wasi wielcy święci i błogosławieni".
Watykan 08.08.2021 r.
Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY
Ciesz się, wszelkie stworzenie, ponieważ ty
jesteś bliższe Bogu w Jego nieskończonym
miłosierdziu, niżeli niemowlę w sercu matki. O
Boże, któryś jest samą litością dla największych
grzeszników, szczerze pokutujących; [a] im
większy grzesznik, tym ma większe prawo do
miłosierdzia (177) Bożego../Dz. 423/

Intencje Mszalne 19 IX 2021 – 26 IX 2021
Niedziela, 19.09. im. January, Teodor, Alfons,
Tweet od Papieża
8.30 (Czachówek) Dziękczynna w int. Bożeny i jej
rodziny
„W dniu, w którym obchodzimy
8.30 (Czachówek) + Anny (w 2 rocz. śm.),
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny,
Mieczysława, Tadeusza, Jadwigi i Edwarda Bieleckich i
prośmy naszą Matkę, aby pomogła nam
zm. z rodz. Bieleckich i Lutych
na nowo odkryć piękno bycia dziećmi
10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Malwiny i Artura
w 1 rocz. ślubu
Bożymi, przezwyciężając różnice i konflikty,
10.00 + Wandy i Józefa Marczak 13.15 + Szczepana i
żyć jak bracia i siostry..”
/Franciszek/
Cecylii Miszkowskich i zm. z rodz. Miszkowskich
13.15 + Piotra Zięcina w 2 rocz. śm.
12.00 + Wiesława Kopyta w 11 rocz. śm., Jana (w 26
13.15 + c.r. Mokrzanowskich i Kaczmarczyków
rocz. śm.), Aliny, Józefy i Władysława Kopyt
Intencje spisano: 17.09.2021 r.
12.00 + Marianny, Stanisława i Piotra Anuszewskich
CHRZEST: Laura Maria Tomaszewska, Antoni Matyjas
Refleksja na Dwudziestą Piątą
13.15 + Zofii (w 1 rocz. śm.), Jerzego (w 20 rocz. śm)
Niedzielę Zwykłą
Lewandowskich i zm. dziadków Lewandowskich i
Jezus narodził się, żył i zmarł w największym
Widomskich
poniżeniu, obrzucany obelgami, kiedy sam zajął
13.15 + Andrzeja, Marty, Jana i Mariana Ambroziaków,
raz na zawsze tak bardzo ostatnie miejsce, że nikt nigdy nie
Czesława Franciszki Kamińskich
mógł być niżej niż On. I kiedy trwał na tym ostatnim miejscu
Poniedziałek 20.09 im. Filipina,Eustachy, Agnieszka
tak cierpliwie i uparcie, chciał nas przez to nauczyć i pokazać,
18.00 + Marka Wrotka – int. od rodz. Mróz z Krakowa
że zdanie ludzi i ich uznanie nic nie znaczy, nie mają żadnej
Środa, 22.09.im.Tomasz, Mauryrcy Ignacy, Joachim
wartości. W braterstwie należy spełniać samemu wszystkie
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
najbardziej przykre obowiązki, najwięcej jak tylko można, i nie
- Za Parafian
zostawiać ich dla innych. Przyjmować na siebie wszystko, co
+ Mateusza Fiejki (im.)
należy do "służenia", i starać się dorównać Jezusowi, On był
Piątek, 24.09.im. Gerard, Teodor, Maryna, Herman
wśród Apostołów "Człowiekiem, który służy". Być pokornym
17.00 + Jerzego Franciszka Piaseckiego w 30 dni po
i delikatnym w rozmowie. Nie odpowiadać z pychą, wyniośle.
śmierci
Nie Ci pierwsi są dla Niego najważniejsi: mocni, wygadani,
bogaci, itp., ale Ci, którzy się źle mają: słabi, przelęknieni,
17.30 + Jerzego Gawęckiego w 8 rocz. śm.
uciśnieni, czy biedni. Co nie oznacza, że ta pierwsza grupa
18.00 + Leszka Urbanowicza w 1 rocz. śm.
jest dla Niego nieważna. Raczej chodzi mu o to, ze w naszym
Sobota, 25.09.im Aurelia, Amelia,Władysław,Gaspar
człowieczeństwie, każdy z nas jest równy i godny, aby
16.30 + Reginy (w 2 rocz. śm.) i Jana Makowskich
nazywać go "dzieckiem bożym". Co człowiek z tym
17.00 + Roberta Suda w 29 rocz. śm., Marianny i
zaproszeniem zrobi, to już inna sprawa…/Mariusz Han SJ/
Stanisława Nowaków i zm. z rodz. Sudów, Nowaków i
Wiśniewskich
Weekly tweet - wpis tygodnia
17.30 + Krystyny Kiełbowskiej i Zdzisława Mamaj
18.00 + Zenona Anuszewskiego w 6 rocz. śm.,
Gdy Syn Człowieczy z uczniami
Aleksandra Anuszewskiego i zm. z rodz. Kucińskich
do Galilei zmierzał,
Niedziela, 26.09.im.Kosma,Damian, Cyprian,Kacper
nikt z nich, gdy mówił o swojej śmierci
8.30 (Czachówek) + Kazimierza Kłodzińskiego w 4
nie dowierzał,
rocz. śm.
8.30 (Czachówek) + Tadeusza Szymańskiego
bo też nikt nie rozumiał słów Jezusa
10.00 + Marcina Zduńczyka i Zbigniewa Jatczaka
i nie pojmował zmartwychwstania
10.00 + Antoniny Miciak w 1 rocz. śm., Eugeniusza
Chrystusa,
Miciaka
i tak jest do dzisiaj, niestety na świecie.
12.00 + Aleksandra i Marii Mironiuk, Zofii Zalewskiej
Czy nie mówię prawdy? A wy co powiecie?
12.00 + Łukasza Tywonka w 13 rocz. śm., Bronisławy
Kazimierz
i Józefa Tywonków i zm. z rodz. Tywonków,
Za
tydzień
O
Aniołach
Stróżach,
Bł.
kard
S.Wyszyński
Dąbrowskich i Szczepaniaków
CHRZEST: Kacper Henryk Zauska, Franciszek Biczyk,
Do użytku wewnętrznego
Henryk Zaręba
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