Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr31 (324) rok VIII

03.10.2021 r.
Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie Rdz 2, 18-24 (Stworzenie niewiasty)
Psalm responsoryjny Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5) (Niechaj nas zawsze
Pan Bóg błogosławi)
Drugie czytanie: Hbr 2, 9-11 (Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być
uświęceni, z Jednego są wszyscy)
Ewangelia Mk 10, 2-16 (Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela)

PROBOSZCZOWIE PARAFII SOBIKÓW
W dniu 14 września w czasie odpustu parafialnego z racji Święta Podwyższenia Krzyża
Świętego, Ks. Bp Tadeusz Pikus poświęcił pamiątkową tablicę z pieczołowicie zbieranym
wykazem sobikowskich proboszczów od XII w., a dokładniej od roku 1437 kiedy natrafiono
na Plebana Filipa Kącińskiego albo Kąckiego – bo tak nazywano do roku 1800 - wówczas
administratorów parafii - dzisiejszych proboszczów. Z uwagi na nieczytelność nazwisk na
zdęciu tablicy poniżej jej treść.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

XII – XIV wiek nazwiska nieznane
1. 1437 Pleban Filip Kąciński albo Kącki
2. 1469-1472 Pleban Marcin Sobikowski
3. 1515-1517 Pleban Jakub Cedrowski
4. 1593-1603 pleban Andrzej Dąbrowski
5. 1638- Pleban Pegulus z Pacyny
6. 1721 Pleban Grzegorz Adam Bixy
7. 1802-1816 Ks. Antoni Ogonowski
8. 1816 1821 Ks. Feliks Wyrzykowski
9. 1821-1841 Ks. Wawrzyniec Brószewski
10. 1841-1873 Ks. Piotr Rajmund Czyżewski
11. 1874 1881 Ks. Ludwik Pietrzykowski
12. 1881-1891 Ks. Stanisław Kryński
13. 1891-1908 Ks. Bolesław Bartłomiejewski
14. 1908 1938 Ks. Franciszek Dziamarski
15. 1938 Józef Ks. Piwowarczyk
16. 1938-1945 Ks. Zygmunt Jankiewicz
17. 1945-1954 Ks. Zygmunt Chmielewski
1954-1955 Ks. Marian Pełka
1955-1965 Ks. Edmund Grzechnik
1965-1970 Ks. Stanisław Sobotka
1970-1977 Ks. Henryk Komorowski
1977-1983 Ks. Ryszard Urbański
1983-1991 Ks. Jerzy Sikorowski
1991-1998 Ks. Mieczysław Stankiewicz
1998-2007 Ks. Tadeusz Gałecki
2007-2013 Ks. Wojciech Gnidziński
2013Ks. Włodzimierz Czerwiński
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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. MATKA ELŻBIETA RÓŻA CZACKA
Od Beatyfikacji dwojga Sług Bożych: kard. Stefana Wyszyńskiego i w dniu 12.09.br. minęło
trzy tygodnie. Dzisiaj więcej szczegółów z życiorysu Bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej .
Była niezwykłą kobietą, która straciwszy wzrok w wieku 22 lat, potraktowała swoją niepełnosprawność jako znak od
Boga. Postanowiła służyć niewidomym, zarówno fizycznie jak i „ociemniałym duchowo”. Przesłanie Matki Elżbiety
Róży Czackiej zawarte jest w pozdrowieniu: „Przez krzyż do nieba”, które codziennie wymieniają siostry i ich
współpracownicy w Laskach oraz w całym środowisku. Przyszła błogosławiona pochodziła ze znanej i zasłużonej
rodziny arystokratycznej (była prawnuczką Tadeusza Czackiego – założyciela Liceum Krzemienieckiego). Urodziła
się 22 października 1876 r. w Białej Cerkwi na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. W wieku 22 lat traci zagrożony
od dzieciństwa wzrok, do czego ostatecznie przyczynia się upadek z konia. Głęboka wiara pomogła jej przyjąć to
wydarzenie jako osobiste powołanie życiowe. Za radą swojego okulisty postanawia bez reszty zaangażować się w
poprawę losu niewidomych w Polsce, którymi wówczas nikt się nie zajmował.
Róża Czacka samodzielnie uczy się pisma Braille’a. Przez 10 lat zbiera doświadczenia w ośrodkach dla niewidomych
za granicą, w Szwajcarii, Austrii, Niemczech i Francji. W 1908 r. otwiera w Warszawie pierwsze placówki dla dzieci i
dorosłych niewidomych. W 1910 r. zakłada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.
Jednocześnie dojrzewa w niej myśl o konsekracji zakonnej i założeniu
wspólnoty bez reszty oddanej służbie niewidomym. Lata 1915 – 1918
spędza na ziemiach wschodnich. Był to czas jej osobistych rekolekcji.
Rozpoczyna nowicjat tercjarski, podejmując praktykę radykalnego
ubóstwa. 19 listopada 1917 r. zakłada habit i składa śluby przyjmując
imię s. Elżbieta od Krzyża. Formalnie założone przez nią
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża powstało w
Warszawie 1 grudnia 1918 r.
W 1921 r. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi przenosi większość
swych placówek dla niewidomych do Lasek pod Warszawą (zdjęcie
powyżej), najnowocześniejszego w Europie Środkowej. Ważną rolę w kształtowaniu duchowości tego miejsca
odegrał ks. Władysław Korniłowicz (1884 – 1946), jeden z pionierów odnowy liturgicznej w Polsce, duszpasterz
młodzieży akademickiej i warszawskiej inteligencji, zaangażowany w dialog z niewierzącymi. Przyjął rolę kierownika
duchowego zgromadzenia oraz świeckich współpracowników Dzieła. W 1937 r. Matkę Czacką przyjął na audiencji
papież Pius XI, który jeszcze jako nuncjusz apostolski w Warszawie, udzielił założycielce cennych rad i wskazówek.
Wysłuchał z uwagą relacji o rozwoju Dzieła i pobłogosławił je.
Matka Czacka poznała młodego księdza Stefana Wyszyńskiego w 1926 r.
Przywiózł go do Lasek jego kierownik duchowy – ks. Władysław Korniłowicz.
Połączyła ich silna duchowa więź, a współpraca zacieśniła się zwłaszcza w czasie
II wojny światowej. Młody ks. Profesor, ukrywający się przed Gestapo,
początkowo posługiwał duszpastersko w placówkach Lasek na Lubelszczyźnie (w
Kozłówce i Żułowie), natomiast w latach 1942-1945 pełnił w Laskach rolę
kapelana sióstr franciszkanek i oddziałów podziemnej Armii Krajowej. Przyjaźń i
duchowa więź kard. Wyszyńskiego z Matką Czacką przetrwała aż do jej śmierci
w 1961 r., która nie przerwała związku Prymasa ze środowiskiem Lasek.
W grudniu 1948 r. Matka Czacka przeszła pierwszy wylew, a w 1950 r. zrzekła się
funkcji przełożonej generalnej. Ostatnie 10 lat to czas jej ciężkiej choroby i
cierpienia w swoim pokoju. Zmarła 15 maja 1961 r. Dziś znajduje się tam jej
sarkofag.
Po śmierci Matki wpłynęło ponad 150 wspomnień naocznych świadków życia i
służby Matki Czackiej i wniosków by jak najszybciej mieć błogosławioną Patronkę
– Niewidomą Matkę niewidomych. 22 grudnia 1987 miała miejsce uroczysta sesja rozpoczynająca prace związane z
procesem beatyfikacyjnym. Ich zakończenie na szczeblu diecezjalnym nastąpiło 26 czerwca 1995. Następnie akta
przekazano do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Praca nad Positio została ukończona w grudniu 2010. W 2017
r. papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót Matki Czackiej. 2 października 2019 r. papież upoważnił
Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie, co stanowiło ostatni jego etap.

Cud za wstawiennictwem Matki Czackiej wydarzył się w 2010 r. i związany był z
ciężkim wypadkiem 7-letniej dziewczynki, na huśtawce, która zerwała się,
przygniatając głowę dziewczynki. Urazy głowy dziecka były tak duże, iż lekarze
spodziewali się, że jeśli nie umrze, pozostanie w stanie wegetatywnym lub będzie
miało poważne uszkodzenia, m.in. wzroku i słuchu. W intencji dziewczynki modliła
się rodzina, jej parafia i całe Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
13 września 2010 r. nastąpił przełom i dziewczynka zaczęła szybko odzyskiwać siły.
Dziś jest całkowicie zdrowa, ma 19 lat. Poświęca się wolontariatowi, a od
października będzie studentką psychologii na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim. Relikwiarz Matki Czackiej – obecny na mszy beatyfikacyjnej – jest dziełem wybitnego artysty rzeźbiarza
Marka Szali. Wykonany w drewnie lipowym przedstawia wyrzeźbione dłonie matki Elżbiety Czackiej, które opuszkami
palców czytają napisany wypukłym pismem brajla fragment Psalmu 126.
Znajdują się w nim relikwie w postaci fragmentu kostnego, który został pobrany podczas przeniesienia doczesnych
szczątków błogosławionej z cmentarza zakładowego do kaplicy utworzonej w jej dawnym pokoju, przylegającym do
kaplicy w Laskach.
W oparciu o materiały KAI - oprac. KD./

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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.
2. Dziękujemy mieszkańcom Nowych
Grobic za posprzątanie kościoła i ubranie
ołtarzy kwiatami. Na przyszłą niedzielę
prosimy o to raz jeszcze mieszkańców
Grobic.
3. 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.
4. 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.

5. 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.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 13.15
spotkanie dla dzieci i ich rodziców ze
szkoły podst. w Czaplinku i Czachówku
w ramach przygotowania do I Komunii
św.
7. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
tygodniki „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Do odbioru jest również
październikowy numer miesięcznika
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.
Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY

Kiedy rozważasz to, co ci
powiem w głębi serca twego,
większą
odnosisz
korzyść,
niżbyś przeczytała wiele ksiąg.
O, gdyby dusze chciały słuchać
głosu Mego, kiedy przemawiam
w głębi ich serca, w krótkim
czasie doszłyby do szczytu
świętości.
/Dz. 584/

Intencje Mszalne 03 X 2021 – 10 X 2021
Niedziela, 03.10.im Jan, Teresa, Gerard, Cyprian
8.30 (Czachówek) + Jana Orynka
8.30 (Czachówek O bł. Boże i potrzebne łaski dla
Ireny z okazji imienin
10.00 O bł. Boże dla Henia Zaręby - int. od prababci
10.00 + Tadeusza Grala w 25 rocz. śm.
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 3)
12.00 + Edwarda (w 23 r. śm.) i Sławomira
Gostkowskich i zm. z rodziny
CHRZEST: Tymoteusz Skorupski
13.15 + Jadwigi i Józefa Fudeckich i zm. z rodz.
Klimków, Nowaków, i Fudeckich, Stanisława
Helińskiego
13:15 + Andrzeja Kamińskiego w 2 rocz. śm.
Poniedziałek 04.109 im. Franciszek, Rozalia,Konrad
17.00 + Józefa Pietranika
18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 4)
Wtorek, 05.10 .im. Igor, Faustyna, Justyn,
18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 5)
Środa, 06.10.im. Artur, Brunon, Fryderyka, Roman
17.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 6)
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
- Za Parafian
+ Artura Posiewki (im.)
Czwartek, 07.10.im. Maria, Marek, Stefan, Justyna
17.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg.7)
18.00 + Krystyny (w 18 rocz. śm.) i Stanisława
Rosłonów
Piątek, 08.10.im. Brygida, Pelagia, Marcin, Symeon
18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 8)
19.00 (Czachówek) Int. wolna
Sobota, 09.10. im .Wincenty, Arnold, Ludwik, Sara,
17.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 9)
18.00 + Krzysztofa Krystka w 1 rocz. śm., Janiny i
Zdzisława Krystków, Stefana Ochockiego
Niedziela, 10.10.im. Paulina, Daniel, Przemysław,
8.30 (Czachówek) + Andrzeja Czułby
8.30 (Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla
Artura z okazji imienin
10.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 10)
10.00 + Jana Piotrowicza w 15 rocz. sm., Heleny i
Zygmunta Piotrowiczów, dziadków Malickich
12.00 + Edmunda Wlazło w 35 rocz. śm., i zm. z rodz.
Wlazło i Kacprzaków, Zofii i Andrzeja Wlazło
12.00 + Tadeusza i Joanny Bednarskich i zm. z rodz.
Bednarskich i Lewandowskich
CHRZEST: Antonina Kulka
13.15 + Mateusza Fiejki w 5 rocz. śm.

Tweet od Papieża
„Jezus napomina nas: zamiast
osądzać wszystko i wszystkich,
uważajmy na siebie! Grozi nam
bowiem, że będziemy surowi wobec innych, a
pobłażliwi wobec siebie..” /Franciszek/
13.15 + Ireny Janikowskiej (im.)
18:00 + Sławomira Zdzisława Stępińskiego w 1 rocz. śmierci
Intencje spisano: 01.10.2021 r.

Refleksja na Dwudziestą Siódmą
Niedzielę Zwykłą
„Dojrzała miłość jest w stanie
przezwyciężyć wrodzony egoizm,
potrafi zapomnieć o sobie, dać siebie drugiemu
człowiekowi, zaangażować się w niego. Panuje
nad swoją wrażliwością. Jest szczery w
uczuciach. Dojrzała miłość dwojga ludzi nie
poprzestaje na ich nieustannym wpatrywaniu się
w siebie, ale ma siłę, by włączyć się do wspólnej
pracy, bez odmierzania zasług jednego i
drugiego, bez wzajemnego wytykania sobie
błędów czy opieszałości. Dojrzała miłość
wymaga pewnej giętkości i umiejętności
przystosowywania się" (Alfonso Vergara SJ)

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus potwierdził wolę Boga Stworzyciela
«Co więc Bóg złączył, tego niech
człowiek nie rozdziela,»
a mówił o mężu i żonie, by byli jednym
ciałem,
by się kochali i rozmnażali, takich chciałem
widzieć, by byli szczęśliwi i się wspomagali
i swe potomstwo dla nieba wychowali.
Kazimierz

Za tydzień: Jan XXIII i Jadwiga Śląska Królowa
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