Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr30 (323) rok VIII

26.09.2021 r.
Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Lb 11, 25-29 (Nie zazdrościć darów Bożych
Psalm responsoryjny Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a) (Nakazy Pana są
radością serca)
Drugie czytanie: Jk 5, 1-6 (Marność dostatków doczesnych)
Ewangelia Mk 9, 38-43. 45. 47-48 (Unikać okazji do grzechu)

ANIOŁ STRÓŻ - KTO TO JEST ?
Anioł Stróż w wierzeniach chrześcijańskich jest niematerialną istotą, spełniającą
rolę pośrednika między Bogiem i człowiekiem.
W tym tygodniu w sobotę 2 października wspominamy Świętych Aniołów Stróżów.
Przybliżmy więc ten temat. Aniołowie mają pełnić funkcję indywidualnego opiekuna. Wiara
w nie opiera się m.in. na tekstach biblijnych. Zgodnie z nauczaniem Kościoła, każdy z nas
posiada Anioła Stróża, nawet jeśli nie jest chrześcijaninem. Szczegółowo rozprawiał na
ten temat choćby święty Tomasz z Akwinu oraz święci: Bazyli i Hieronim. Zgodnie z
wierzeniami chrześcijan, są czystymi duchami, nieposiadającymi ciała, choć mogą
przybierać postać człowieka, jeśli wymaga tego sytuacja. Aniołowie mają jednocześnie
porozumiewać się ze swoimi wybranymi dzięki przysyłaniu konkretnych myśli. Jak to się
jednak stało, że według katolików, każda osoba posiada swojego Anioła Stróża? Otóż
zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Życie ludzkie od
początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny
ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia.” Aniołowie są
powoływani w momencie zjednoczenia się ciała i duszy każdego z nas w łonie matki.
Aniołowie mają mieć ponadto swoje imiona, które nadawane im są przez Pana Boga. W
Piśmie Świętym zostały potwierdzone jedynie trzy imiona aniołów - Gabriel, Rafael i
Michał.
Aniołowie nieustannie
komunikują się z
Panem Bogiem. Nawet
kiedy opiekują się
ludźmi, są w pełni
oddane Panu. Nie ma
dwóch takich samych
aniołów. Każdy z nich
jest unikatowy i
różnorodny. Co
więcej, ma także
posiadać swoją
indywidualną osobowość
oraz niewymowne
piękno, które opiewało
wielu artystów
malarzy i rzeźbiarzy. Wszystkie Anioły Stróże zostały stworzone na początku czasów, w
jedynym momencie stworzenia. Anioł Stróż istnieje, by nam pomagać, chronić nas i
prowadzić do życia wiecznego.
Już w 787 roku Sobór Nicejski zalecił wiernym, aby oddawali cześć wyobrażeniom
aniołów. W XII wieku kult aniołów rozwinął się w szczególny sposób. Odnośnie do duchów
niebieskich św. Bernard pisał o szacunku dla ich osoby, czci dla ich łaskawości oraz
ufności w ich opiekę, opierając się na jednym z fragmentów Pisma Świętego: „bo swoim
aniołom nakazał w twej sprawie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach”
/Oprac. K.D/
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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

BEATYFIKACJI CIĄG DALSZY - BŁ. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
Od Beatyfikacji dwojga Sług Bożych: kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej w dniu 12.09.br.
minęło dwa tygodnie. Dzisiaj więcej szczegółów z życiorysu Bł. Kardynała i inne ciekawostki.
Kard. Stefan Wyszyński (ur. w 1901 r.) w Zuzeli na pograniczu Mazowsza
i Podlasia, w rodzinie wiejskiego organisty. W 1912 r. rozpoczął naukę w
Warszawie w prywatnym gimnazjum Wojciecha Górskiego. Należał do
środowiska skautowego. W 1920 r. wstąpił de seminarium duchownego
we Włocławku. Ze względu na ciężką chorobę płuc został wyświęcony na
kapłana w trybie indywidualnym 3 sierpnia 1924 r. W 1925 r. rozpoczął
studia na KUL z zakresu prawa kanonicznego i katolickiej nauki
społecznej, zakończone w 1929 r. obroną doktoratu. W 1946 r. Pius XII
mianował go biskupem lubelskim.
w listopadzie 1948 r. kard. Wyszyński został powołany Na Prymasa Polski,
metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego Przez 33 lata stał faktycznie
na czele Kościoła w Polsce, sprawując kilka ważnych funkcji. Był legatem
papieskim pod nieobecność nuncjusza w Polsce. W styczniu 1953 został
kardynałem. Dzięki elastyczności prowadzonej polityki z rządem Kościół w Polsce został ocalony w najtrudniejszym,
stalinowskim okresie. Jednak wobec próby przejęcia przez komunistów kontroli nad nominacjami w Kościele, wypowiedział
kategoryczne: „Non possumus!”. 25 września 1953 r. został aresztowany. Bez aktu oskarżenia, procesu i wyroku był
internowany w kolejnych miejscach odosobnienia przez trzy lata – do 28 października 1956 r. Okres uwięzienia kard.
Wyszyński wykorzystał do opracowania programu odnowy moralnej narodu. Filarami tego programu było zawierzenie
społeczeństwa Matce Bożej (Jasnogórskie Śluby Narodu z 1956 r.), a następnie program Wielkiej Nowenny, 9-letniej pracy
duszpasterskiej i modlitwy przed tysięczną rocznicą Chrztu Polski przypadającą w 1966 r. Nowennie towarzyszyła
peregrynacja kopii obrazu Czarnej Madonny przez wszystkie polskie diecezje, co umożliwiło masowe religijne zgromadzenia,
nie wolne od konfrontacji z władzami. Pogłębiała się religijność nie tylko wśród ludu, ale także wśród inteligencji. Konfrontacja
Kościoła z ateistycznym reżimem okazywała się zwycięska dla Kościoła. Był to jedyny tego rodzaju fenomen w Europie. Kard.
Wyszyński pomagał w przetrwaniu Kościołowi katolickiemu w ZSRR. Potajemnie święcił kapłanów tam pracujących i udzielał
pomocy. kościołowi greckokatolickiemu w Polsce gdy, zlikwidowany i brutalnie prześladowany był on w państwie Stalina. Kard.
Wyszyński brał czynny udział w pracach Soboru Watykańskiego II uczestnicząc w obradach wszystkich czterech sesji. Paweł
VI mianował go członkiem prezydium Soboru, a z inicjatywy między innymi polskich biskupów papież ogłosił Maryję Matką
Kościoła. Na forum międzynarodowym kard. Wyszyński był jednym z ojców powojennego pojednania polsko-niemieckiego,
zapoczątkowanego słynnym listem polskich biskupów do niemieckich z 1965 r. Autorytet jaki zyskał Kościół z Polski, otworzyła
drogę ku wyborowi kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra. Ukoronowaniem koncepcji maryjności Prymasa było oddanie
przez Episkopat całej Polski w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w Ojczyźnie i w świecie, dokonane na Jasnej
Górze 3 maja 1966 r. z okazji Milennium Chrztu Polski z udziałem niemal miliona wiernych.
Kiedy wybuchły strajki na Wybrzeżu w sierpniu 1980 r., zaapelował o rozwagę w obawie przed sowiecką interwencją, a
jednocześnie poparł postulaty strajkujących. Wspierał powstający NSZZ „Solidarność”, równocześnie apelując do jego
przywódców o odpowiedzialność. Zmarł 28 maja 1981 r. Jego pogrzeb, w którym uczestniczył Sekretarz Stanu Stolicy
Apostolskiej kard. Agostino Casaroli (zastępujący Jana Pawła II przebywającego w szpitalu po zamachu) oraz przedstawiciele
licznych Konferencji Biskupów, był wielką manifestacją, w której wzięło udział kilkaset tysięcy osób.
Proces kard. Stefana Wyszyńskiego trwał 30 lat od 20 maja 1989 r. a do 6 lutego 2001 r.
Przesłuchano 62 świadków. Podczas procesu odbyło się 289 sesji. 37 tomów akt zostało
złożone w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w kwietniu 2001 r.. A
trzytomowy zbiór materiałów, tzw. Positio – o świętości życia i heroiczności cnót Sługi
Bożego, kard. Kazimierz Nycz złożył w listopadzie 2015 r. 18 grudnia 2017 r. dekret o
heroiczności cnót podpisał papież Franciszek. 29 listopada 2018 r., a 2 października 2019 r.
Ojciec Święty zatwierdził cud. Beatyfikacja miała się ona odbyć 7 czerwca 2020 r. ale ze
względu na pandemię została przełożona.
Relikwiarz Prymasa Wyszyńskiego zaprojektował i wykonał znany gdański artysta
bursztynnik Mariusz Drapikowski - twórca m.in. bursztynowej sukienki dla Ikony
Jasnogórskiej, tzw. sukni zawierzenia "Totus Tuus".Relikwią jest własnoręczny, oryginalny
rękopis „Aktu osobistego oddania się Matce Bożej” i wizerunek Jasnogórskiej Ikony, ułożony
prze kard. Wyszyńskiego podczas uwięzienia w Stoczku Warmińskim i tymi słowy ofiarował
się Matce Bożej 8 grudnia 1953 r.
/W oparciu o materiały KAI - oprac. KD. C.d.n. w następnych Wieściach Parafialnych/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. 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. Dziś odbywa się coroczne badanie
niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i
communicantes).
2. O godz. 13:15 rozpoczęcie przygotowania do
Rocznicy I Komunii Św. dla dzieci klas IV. Na
Mszę św. zapraszamy również ich rodziców, aby
omówić sprawy organizacyjne.
3. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw za
Uchodźców pod hasłem: „Umrzeć z nadziei”.
Potrwa on do 3 października. Polecamy
modlitwie indywidualnej intencje tego tygodnia.
4. Dziękujemy mieszkańcom Grobic za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami.
Na przyszłą niedzielę prosimy o to mieszkańców
Nowych Grobic.
5. W piątek 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 piątek
poprzedzone ono będzie Mszą św.
6. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota
miesiąca. W kościele w Sobikowie Msza św.
godz. 18.00. Możliwość spowiedzi od godz.
17.00. W Czachówku spowiedź od godz. 19.00 i
Msza św. z Nabożeństwem Różańcowym. 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.
7. 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. Intencja
modlitewna na październik: W intencji
młodzieży studiującej aby pozostała wierna
wierze przodków. Taca inwestycyjna
przeznaczona będzie na pokrycie kosztów

nabycia nowych organów do kaplicy w
Czachówku.
8. Informujemy, że przygotowanie do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży
rozpoczniemy w niedzielę 10 października
podczas Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy
młodzież i osoby dorosłe do podjęcia tego
przygotowania.
9. W niedzielę, 10 października przypada XXI
Dzień Papieski, obchodzony pod hasłem Nie
lękajcie się. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią
tego dnia odbędzie się tradycyjna zbiórka do
puszek na rzecz Funduszu Stypendialnego dla
zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.
10. W tym tygodniu podpisaliśmy umowę z
Gminą Góra Kalwaria o dofinansowanie
renowacji obrazu św. Józefa w wysokości 8000,zł. Dziękujemy Radzie Gminy za podjęcie
uchwały umożliwiającej realizację tego
przedsięwzięcia.
11. 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.
Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY

W pewnej chwili powiedział mi
Pan: Wzruszyło się serce Moje
miłosierdziem wielkim ku tobie - dziecię
Moje najdroższe - kiedy cię ujrzałem w
strzępy poszarpaną od wielkiej boleści,
którą cierpiałaś, żałując za grzechy
swoje. Oto widzę twoją miłość tak
czystą i szczerą, że daję ci
pierwszeństwo między dziewicami, tyś
zaszczytem i chwałą męki Mojej. Każde
uniżenie duszy twojej widzę i nic nie
uchodzi uwagi Mojej. Pokornych
wywyższam aż do tronu swego, bo tak
chcę.
/Dz. 282/

Intencje Mszalne 26 IX 2021 – 03 X 2021
Niedziela, 26.09.im Kosma, Damian, Cyprian,.
Tweet od Papieża
Kacper
8.30 (Czachówek) + Kazimierza Kłodzińskiego w 4
„Nadzieja zachęca nas do uznania, że
rocz. śm.
zawsze
jest wyjście, że zawsze
8.30 (Czachówek) + Tadeusza Szymańskiego
możemy zmienić kurs, że zawsze
10.00 + Marcina Zduńczyka i Zbigniewa Jatczaka
możemy coś uczynić dla rozwiązania
10.00 + Antoniny Miciak w 1 rocz. śm., Eugeniusza
Miciaka
problemów”
/Franciszek/
12.00 + Aleksandra i Marii Mironiuk, Zofii Zalewskiej
12.00 + Łukasza Tywonka w 13 rocz. śm., Bronisławy 13:15 + Andrzeja Kamińskiego w 2 rocz. śm.
Intencje spisano: 24.09.2021 r.
i Józefa Tywonków i zm. z rodz. Tywonków,
Dąbrowskich i Szczepaniaków
CHRZEST: Kacper Henryk Zauska, Franciszek Biczyk,
Henryk Zaręba
Refleksja na Dwudziestą Szóstą
13.15 + Piotra Zięcina w 2 rocz. śm.
Niedzielę Zwykłą
13.15 + c.r. Mokrzanowskich i Kaczmarczyków
Jezus kieruje swoje biada" do tych,
Poniedziałek 27.09 im. Amadeusz, Wincenty, Adolf
którzy zamiast pomagać, budować i
17.30 + Genowefy Zofii Niewiadomskiej w 30 dni po
dawać świadectwo, raczej odtrącają i niszczą swoim
śmierci
zachowaniem tych, którzy są wokół nich. Są bowiem,
18.00 + Stanisława Rudzkiego w 2 rocz. śm., Henryka i
przez niezgodność słów z czynami, powodem
Józefy Rudzkich
Wtorek, 28.09 .im. Wacław, Marek, Luba, Bernardyn
zgorszenia. Swoim postępowaniem odtrącają i dlatego
18.00 + Marii Łachowicz – int. od Barbary i Jana Kłóś
nie zasługują na miano uczniów Jezusa, bo pokazują,
Środa, 29.09.im. Michał, Rafał, Dariusz, Franciszek
że to co głoszą ustami jest im obce w codziennym
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
życiu. Błąd polega bowiem na tym, że budują na sobie,
- Za Parafian
a nie na swoim Mistrzu. Przez to niszczą też wiarę
- w int. Dusz Czyśćcowych
innych ludzi…/Deon Mariusz Han SJ/
Piątek, 01.10.im. Danuta, Igor, Teresa, Remigiusz
17.00 + Stefana Pilaszka w 30 dni po śmierci
18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 1)
19.00 (Czachówek) int. wolna
Niektórzy z ludzi czyniło dobro dla bliźniego
Sobota, 02.10. im.sDionizy. Teofil, Sandra
naśladując
Jezusa i upodabniając się do Niego
7.30 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 2)
Lecz
Jan
zabraniał
im „bo nie chodzą z nami”
17.00 + Michała Dobrzyńskiego (im.), Jadwigi
Dobrzyńskiej (im.), i zm. z rodz. Dobrzyńskich,
ale Jezus powiedział nie zabraniajcie im choć
Nowaków i Kucharczyków
„nie chodzą z wami”
18.00 + Ireny Manturzyk w 5 rocz. śm., Stanisława
«Kto
bowiem
nie jest przeciwko nam,
Manturzyka, Hanny Jeleń, Józefa Sadowskiego i zm. z
ten
jest z nami».
rodz. Manturzyków i Kasprzaków
Niedziela, 03.10.im. Gerard, Romana, Jan, Teresa
Jak widać, Jezus docenia życie znaczone
8.30 (Czachówek) + Jana Orynka
dobrymi uczynkami
10.00 + Tadeusza Grala w 25 rocz. śm.
Kazimierz
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 3)
W następnych WP Sobikowscy Proboszczowie i
12.00 + Edwarda (w 23 r. śm.) i Sławomira
Bł. Matka Elżbieta Czacka
Gostkowskich i zm. z rodziny
CHRZEST: Tymoteusz Skorupski
Do użytku wewnętrznego
13.15 + Jadwigi i Józefa Fudeckich i zm. z rodz.
Klimków, Nowaków, i Fudeckich, Stanisława
Redakcja: Kazimierz Dusza
Helińskiego
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