Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr33 (326) rok VIII

17.10.2021 r.
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 53, 10-11 (Cena zbawienia)
Psalm responsoryjny: Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22) (Okaż swą łaskę
ufającym Tobie)
Drugie czytanie: JHbr 4, 14-16) (Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa)
Ewangelia: Mk 10, 35-45 (Przełożeństwo jest służbą)

ŚW. JAN PAWEŁ II – wspomnienie 22.10.2021 r.
W tym tygodniu w piątek 22 października wspominamy św. Jana Pawła II, który został
kanonizowany razem ze św. Janem XXIII, wspominanym w ubiegłym tygodniu i
któremu poświęciliśmy łamy naszej gazetki. Dzisiaj o naszym Wielkim Rodaku, a
raczej o Jego spojrzeniu na świętość zwykłych ludzi. Jan Paweł II w czasie swojego
pontyfikatu kanonizował 482 i beatyfikował 1343 osoby. To więcej niż w całej
wcześniejszej historii Kościoła.
Było wśród nich odpowiednio 11 świętych i 160
błogosławionych Polaków.
Dla porównania dodajmy, że od
końca XVI wieku aż do
roku 1978 papieże ogłosili tylko
czterech polskich świętych
i 63 błogosławionych. Papież
uznawał wynoszenie na
ołtarze za dobre narzędzie
nowej
ewangelizacji,
ponieważ wierzący potrzebują
widzialnych
znaków,
przykładów ukazujących światu
blask światłości Bożej. To
święci są niezachwianym
punktem odniesienia dla
współczesnego człowieka i
świata. Świętość jest
powołaniem powszechnym. Ta
wielokrotnie przypominana
prawda stała się filarem
nauczania Jana Pawła II.
Wszyscy jesteśmy wezwani do
świętości i tylko święci
mogą odnowić ludzkość –
brzmiało Orędzie JP II z
2004 r. na XX Światowe Dni
Młodzieży w 2005 roku w
Kolonii w Niemczech.. Dzięki
niemu,
obecnie
powszechne jest już przekonanie,
że świętość nie jest darem
zarezerwowanym dla kilku
wybrańców.
Przypomnijmy,
że
jeszcze
kilkadziesiąt lat temu
świętość traktowano jako
niedostępny, odległy i
ekskluzywny model życia
przynależny
ascetom,
hierarchom i męczennikom.
Możemy być wdzięczni św.
Janowi Pawłowi II za takie przybliżenie świętości zwykłym ludziom, za tysiące wzorów
do naśladowania wyniesionych na ołtarze, a przede wszystkim – za jego osobiste
świadectwo życia,
/Według tekstu Bartłomieja Kuczyńskiego wybrał, opracował i opatrzył zdjęciem 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

Beatyfikacja widziana oczami delegacji z naszej parafii.
12 września 2021 r., odbyła się, tak bardzo wyczekiwana, uroczystość beatyfikacji kard. Stefana
Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Razem z panią Jagodą Królak zostałyśmy wybrane, aby
reprezentować szkołę w Dobieszu, której patronem od 2009 r. jest Kard. Wyszyński.
Na uroczystość trzeba było mieć karty wstępu, o które wystarał się dla nas nasz ksiądz proboszcz.
Na wyznaczone sektory, które znajdowały się przed głównym wejściem do Świątyni Opatrzności
Bożej, można było przybyć
od godz.9:00 ale
najpóźniej do godz. 11:00.
Dostałyśmy miejsce w
sektorze nr 5, z lewej strony
od głównego wejścia.
Wyruszyłyśmy samochodem
o godz.10:00. Po
przybyciu na miejsce okazało
się, że są restrykcje
dotyczące
wnoszenia
przedmiotów i nie
można wnieść ani krzesełek,
które
przezornie
zabrałyśmy ze sobą, ani
wody. Z wodą było
zamieszanie,
ponieważ
można było wnieść
swoją wodę np. w bidonie , a
wodę
w
butelce
kupioną w sklepie można było
wnieść
ale
bez
nakrętki. Do dziś nie zrozumiałyśmy powodu, ale oczywiście dostosowałyśmy się do wymogów.
Krzesełka, na szczęście, przygotowali organizatorzy.
Przed rozpoczęciem Mszy Świętej, omawiano sylwetki kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej.
Wszystko odbywało się w bardzo podniosłym tonie.
Uroczystość była przygotowana na najwyższym poziomie.
Podczas Mszy oprawę muzyczną wykonali: Orkiestra
Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego, Chór Archikatedry Warszawskiej, Chór
Tibi Domine, Cantores Minores- Archikatedralny Chór
Męski, Chór Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawski
Chór Papieski im.św. Jana Pawła II oraz Siostry
Franciszkanki Służebnic Krzyża.
Usłyszeliśmy dwa utwory napisane specjalnie na tę
uroczystość: „ Soli Deo - Jedynemu Bogu” słowa napisał
bp. Józef Zawitkowski, muzykę skomponował ks. Wiesław Kądziela (
3.10.2019), poświęcony Kardynałowi oraz „Błogosławiona Matko Niewidomych” o Matce Czackiej,
słowa - s.Damiana Laske FSK, muzyka - Piotr Pałka ( 9.02.2021).
Msza święta odprawiana w języku łacińskim, natomiast formuła beatyfikacyjna była odczytana w
języku łacińskim i polskim.
Uroczystość była dla nas bardzo wzruszająca. Przybyło bardzo dużo
ludzi. Nie wszyscy mieli wejściówki więc stali przed ogrodzeniem, na
chodnikach, przystankach autobusowych, a także na balkonach mieszkań
znajdujących się pobliżu. W Świątyni było 600 biskupów i kapłanów oraz
prawie cały Rząd Polski, dlatego też było bardzo dużo policji, ochroniarzy
i służby ochrony państwa. Osób z kartami wstępu było około 10.000.
Prawie przez cały czas trwania liturgii świeciło piękne słońce ale podczas
Komunii Świętej zaczął padać intensywny deszcz, który skojarzył się nam
z uroczystościami pogrzebowymi Kardynała Wyszyńskiego. Do domu
wróciłyśmy pełne wzruszających doświadczeń i wrażeń. / tekst i zdjęcia
Agnieszka Salamon/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13.15 spotkanie dla dzieci i

8. W ubiegłą niedzielę w Rzymie nastąpiło

ich rodziców ze szkoły podstawowej w
Dobieszu i Cendrowicach w ramach
przygotowania do I Komunii św. Dzieci
otrzymują indeksy i Różańce.
2. Informujemy, że rozpoczęliśmy
przygotowanie do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania naszej młodzieży. Zachęcamy
młodzież i osoby dorosłe do włączenia się w
to przygotowanie. Deklaracje można pobrać
w zakrystii lub kancelarii.
3. Dziękujemy mieszkańcom Karoliny za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy
kwiatami. Na przyszłą niedzielę prosimy o to
raz jeszcze mieszkańców Julianowa.
4. 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.
5. Za tydzień w czwartą niedzielę miesiąca
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. Po Mszy św. o
godz. 13.15 spotkanie dla dzieci z klas IV w
ramach przygotowania do Rocznicy I
Komunii św.
6. W niedzielę, 24 października br., Kościół
Powszechny obchodzi Światowy Dzień
Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą
Misyjną. To dzień modlitwy i wsparcia
materialnego misji na świecie. Tego dnia
odbędzie się także zbiórka pieniędzy na tacę
na cele misyjne. Po Niedzieli Misyjnej w
Polsce następuje też Tydzień Misyjny pod
tym samym hasłem. Prosimy o
uwzględnienie w modlitwie wezwań w
intencji misji.
7. Na stoliczku za ławkami wyłożone są
kartki na wypominki. Od dziś 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.

uroczyste rozpoczęcie XVI Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów,
którego temat brzmi: „Ku Kościołowi
synodalnemu: komunia, uczestnictwo i
misja”.
Fazę diecezjalną Synodu w Archidiecezji
Warszawskiej rozpoczyna Msza Święta,
odprawiona dziś w archikatedrze
warszawskiej pod przewodnictwem
Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa
Warszawskiego. Wolą Księdza Kardynała
jest, aby w tej Mszy Świętej wzięli udział
przedstawiciele duchownych i świeckich z
każdej parafii, a także grupy i wspólnoty
parafialne, osoby życia konsekrowanego,
rodziny, katecheci i młodzież.
Pierwszy etap synodu – faza diecezjalna
zakończy się w kwietniu 2022 r.
Potem nastąpi etap kontynentalny a wreszcie
ogólnokościelny, który zakończy się
w Rzymie w 2023 r.
9. Informujemy, że ks. Michał Dłutowski
wydał nową książeczkę "Przyjdź Królestwo
Twoje", Książeczka dostępna jest w zakrystii
u ministrantów i u p. Kazimierza. Cena 1
egz. 10 zł. Książeczka zawiera Rozważania
Różańcowe i Drogi Krzyżowej. Jednym z
autorów rozważań jest nasz parafianin pan
Kazimierz Dusza redagujący gazetkę
„Wieści Parafialne” Rozważania te napisane
są przez p. Kazimierza w wersji
wierszowanej.

10. 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
O Jezu mój, naucz mnie otwierać
wnętrzności miłosierdzia i miłości
każdemu, kto mnie o to prosi. Jezu,
Wodzu mój, Ty mnie naucz, aby
wszystkie modlitwy i uczynki moje miały
na
sobie
wyciśniętą
pieczęć
miłosierdzia Twojego../Dz. 755/

Intencje Mszalne 17.X 2021 – 24.X 2021
Niedziela 17.10.im. Ignacy,Małgorzata,Lucyna, Wiktor
Tweet od Papieża
8.30 (Czachówek) + Kazimierza Sokołowskiego
8.30 (Czachówek) + z rodz. Pietraników
„ Życie jest darem, a życie długie
10.00 + Franciszki, Władysława i Zdzisława
błogosławieństwem.
„Bogactwo lat”
Smakuszewskich
jest bogactwem ludzi, bogactwem
10.00 + Tadeusza Gawędy (im.), Władysława i
doświadczenia i historii.”
Stanisława Gawędów, Stanisławy i Kazimierza
Pielaszek, Jerzego Kur, Tadeusza Kupiec
/Franciszek/
12.00 + Jadwigi i Jerzego Gorzkowskich
13.15 + Tadeusza Kowalczyka (im.)
12.00 + Tadeusza Nizińskiego w 8 rocz. śm., Heleny i
Intencje spisano: 14.10.2021 r.
Szczepana Nizińskich, Józefy i Stanisława Rudzkich
13.15 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 11)
Refleksja na Dwudziestą Dziewiątą
13:15 + Bogusławy Kozyra w 7 rocz. śm.
Niedzielę Zwykłą
Poniedziałek 18.10 im. Łukasz, Julian, Remigiusz
Miejsca po prawej i lewej stronie Jezus
18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 18)Wtorek,
może dać tym, którym są przygotowane.
19.10 .im. Paweł Pelagia, Kleopatra, Jerzy
Jezus
jest
posłuszny
Ojcu. Sam rezygnuje z wszelkiej
17.00 + Marii Łachowicz – int. od Marii i Franciszka
władzy, nawet z władzy decydowania, kto ma być
Słonina
najbliżej Niego. Gdyby uczniowie zwrócili się z tą
18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 19)
prośbą do Boga Ojca, otrzymaliby zapewne podobną
Środa, 20.10.im. Irena, Jan, Witalis, Aurora
odpowiedź. Syn wskazuje na Ojca, a Ojciec na Syna.
17.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 20)
Nie po to, (jak my), by uniknąć odpowiedzialności i
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
złożyć ciężar na drugiego. Ale po to, by uczcić się
- Za Parafian
wzajemnie. Ja nie szukam własnej chwały, Ja czczę
+ Lecha Dunina
Ojca - mówi Jezus (J 8, 49n)"./Deon Stanisław Biel SJ//
Czwartek, 21.10.im. Urszula, Jakub, Celina, Elżbieta
18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 21)
Piątek, 22.10.im. Filip, Kordian, Marek, Kordula
17.00 + Władysława Pruszewskiego w 7 rocz. śm.,
Jedną z ważnych zasad wiary,
Wandy Pruszewskiej
której Jezus naucza,
18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 22)
wypowiedział
do Jakuba i Jana,
19.00 (Czachówek) O bł. Boze dla Stasia, Basi i
synów
Zebedeusza,
Wiktora, o mądrość w podejmowanych wyborach
Sobota, 23.10. im. Honorata, Marlena, Ignacy, Roman
I niech one będą w życiu przykazaniem
16.30 + Antoniego i Janiny Krawczyk
naszym
17.00 + Feliksy Pawłowskiej w 32 rocz. śm.
«kto by między wami chciał się stać wielkim
18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 23)
niech będzie sługą waszym».
Niedziela, 24.10.im. Antoni, Marcin, Filip, Walentyna
a
miejsce
przy Bogu «…dostanie się tym,
8.30 (Czachówek) + Stanisława Mariana Gugały (greg.
dla których zostało przygotowane».
24)
8.30 (Czachówek) + Anieli i Franciszka Kowalskich
Tak jest w Ewangelii na dzisiaj zapisane.
10.00 + Anny Wrotek w 21 rocz. sm., Jana Wrotka i
Wiesława Kopyta
Kazimierz
10.00 + Henryki Choińskiej w 4 rocz. śm., Zofii i
Stanisława Choińskich, Zofii, Stanisława, Zygmunta,
W następnych WP: Święty Szymon i Św. Juda
Michała i Marcjanny Górka
Tadeusz
12.00 + Janiny Miszkowskiej w 6 rocz. śm., Antoniego
Miszkowskiego, dziadków Miszkowskich i Matulków
Do użytku wewnętrznego
12.00 O bł. Boże dla KŻR z Nowych Grobic za
wstawiennictwem św. Judy Tadeusza
Redakcja: Kazimierz Dusza
13.15 + Tadeusza i Krzysztofa Szymaniaków, Tadeusza
Ofiarowskiego, Bogusławy Kozyra
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