Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 42 (336) rok VIII

26.12.2021 r.
Liturgia Słowa

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Pierwsze czytanie: Syr 3, 2-6. 12-14 (Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców)
Psalm responsoryjny: (Ps 128, 1-2, 3, 4-5) (Błogosławiony, kto się boi Pana)
Drugie czytanie: Kol 3, 12-21 (Chrześcijańskie zasady życia domowego)
Ewangelia: Łk 2, 41-52 (Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca)

WYDARZENIA PARAFIALNE W 2021 R.
Styczeń – Luty – Marzec
Kolęda 2020-2021- Z uwagi na pandemię zorganizowano możliwość indywidualnego zaproszenia na
kolędę:
2.01. – Czachówek, do ul. Kościelnej, 4.01. – Czaplin, 5.01.- Wincentów; 7.01. – Aleksandrów,
Buczynów; 8.01. – Czaplinek; 9.01.- Czachówek, od ul Kościelnej do końca, Bronisławów, ul Graniczna.
Ofiary składane po kolędzie przeznaczone będą na dokończenie spłaty kosztów malowania kościoła i
instalacji podziemnego zbiornika na gaz do ogrzewania kościoła
- cały styczeń . Koło Przyjaciół Radia Maryja rozprowadzała najnowszą książeczkę ks. dr. Michała
Dłutowskiego „Króluj nam Chryste”.
- 10.01. W nocy ok. godz. 01:00 grupa młodzieży zniszczyła kapliczkę przydrożną w Sobikowie
(Czaplinku).
- 13.01. W godz.: 15:00 do 18:00 w kościele w Sobikowie indywidualna Adoracja Najświętszego
Sakramentu
- 24.01. Decyzją kard. K. Nycza ofiary do puszek zbierane są na poszkodowanych trzęsieniem ziemi w
Chorwacji
- 24.01 Z okazji Dnia Babci i Dzień Dziadka. P.Z. Caritas przygotował po Mszy św. dla każdej babci i
dziadka słodką niespodziankę.
- 24.01 Zakończyła się tegoroczna kolęda. Ze względu na ograniczenia pandemiczne składne były
wizyty duszpasterskie rodzinom, które wyraźnie zadeklarowały chęć przyjęcia księdza i wspólnej
modlitwy w domu. Ponadto odprawiane były w kościele Msze św. w intencji rodzin zamieszkujących
konkretne wioski i ulice, których, z różnych powodów księża nie odwiedzali.
- 13 02 W Sobikowie rozpoczęto indywidualną Adorację Najświętszego Sakramentu w godz. 15:00 do
16.55. Oprócz Koronki do Bożego Miłosierdzia, chwila ciszy na rozmowę z Panem Jezusem.
Adoracje będą miały miejsce w każdy 13 dzień miesiąca do odwołania.
- 14.02. Ukazał się 300 numer „Wieści Parafialnych” poczytnego tygodnika, którego pierwszy numer
ukazał się 18.05.2014 r w 94 rocznicę urodzin Jana Pawła II.
- 17.02 Niedziela Popielcowa Rozpoczął się Okres Wielkiego Postu.
- 20.02 Zmarł w wieku 85 lat ks. Ryszard Urbański, w latach 1977-1983 proboszcz parafii Sobików.
- 24.02.Delegacja naszej parafii wzięła udział w Skierniewicach we Mszy św. żałobnej ks. b. prob.
Ryszarda Urbańskiego.
- 14.03 Msza św. w kościele Sobikowie w intencji zmarłego 20.02 ks. Ryszarda Urbańskiego,
proboszcza parafii Sobików w latach 1977-1983
- 20.03 – 24.03 rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił O. Mirosław Żabnicki z Instytutu
Szensztackiego.
- 28.03 Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo palm. Ministranci, po Mszach św. rozprowadzali palmy i
ozdoby świąteczne /Ciąg dalszy 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

Kwiecień – Maj – Czerwiec
- 01.04-03.04 Uroczystości Tridum Paschalnego Ze względu na pandemię o tym samym czasie odprawiana była
Liturgia w kaplicy w Czachówku.
- 04.04 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego z Procesją Rezurekcyjną o godz. 6.00,
- 11.04. Święto Miłosierdzia Bożego. Dodatkowa Msza św. o godz. 15.00, rozpoczęła się Koronką do
Miłosierdzia Bożego. W darze dla rodzin naszej parafii rozdawano książeczkę „Boże Miłosierdzie”.
- 01.05 Uroczystość odpustowa w kaplicy pw. św. Józefa Robotnika w Czachówku. Msza św. odpustowa
odprawiona była o godz. 12.00. Przewodniczył jej ks. prof. Roman Bartnicki, pierwszy rektor Uniwersytetu
Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie.
- 07.Zainstalowano nową figurę Matki Bożej wykonaną przez art. rzeźbiarza Marka Pursę w miejscu
zdewastowanej figury 10 .01. br.. Figura sfinansowana została przez młodzież, która dokonała dewastacji oraz
przez jedną rodzinę anonimową.
- 08.05 Uroczystość odpustowa św. Stanisława, Odpust Parafialny, grupa 30 młodych ludzi w dwóch grupach
przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk JE bp. Piotra Jareckiego .
- 15.05 I Komunia Święta. Do Sakramentu przystąpiło w dwóch grupach 30 dzieci.
- 30.05. Poświęcenie nowej figury Matki Bożej Niepokalanej w kaplicy w Sobikowie(Czaplinek) . Została ona
wykonana przez art. plastyka Marka Pursę po zniszczeniach w styczniu 2021 r. Nabożeństwu przewodniczył i
figurę poświęci JE Ks. Bp Michał Janocha.
- 03.06. Uroczystość Bożego Ciała. O godz. 10:00 sprawowana była uroczysta Msza św. z procesją do czterech
ołtarzy. Ze względu na czas pandemii procesja odbyła się tylko wokół kościoła w Sobikowie
- 17.06. zainstalowano tablicę pamiątkową proboszczów naszej parafii. Zawiera prawie IX wieków historii.
Tablicę wykonał art. plastyk Marek Pursa.
- 21.06 Zakończenie prac naprawy uszkodzonych przez czas ramion krzyża przydrożnego w Czarnym Lesie przy
torach, przez p. Wiesława Jaronia z zespołem.
- 27.06 Kard. Kazimierz Nycz wydał reskrypt, w którym odwołuje od dnia 20 czerwca udzieloną dyspensę od
obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej..

Lipiec - Sierpień – Wrzesień
- 25.07. Wspomnienie św. Krzysztofa i poświęcenie pojazdów. Msza św. i zbieranie ofiar na zakup środków
transportu dla misjonarzy przez Fundację „MIVA”
- 12.08.. Po rocznej renowacji powrócił do kościoła obraz św. Józefa. Renowację przeprowadziła firma
Kannenberg Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki s.c. z Torunia. –
- 27.08-04.09.P. Irena Czupryńska zorganizowała wypoczynek letni dla seniorów i rodzin z dziećmi w Rowach
- 01 09. Msza św. polowa w 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej przy kapliczce i Grobie Nieznanego
Żołnierza w Czaplinie w intencji żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. oraz o pokój w Polsce i na świecie,
- 03.09. Mszą św. dziękczynną w int. budown. i fundatorów kościoła, uczciliśmy 71 rocz. konsekracji kościoła,
- 03.09. Okolicznościowa msza św. w kaplicy w Czachówku poświęcona pomordowanym mieszkańcom
Czachówka i Kiełbaski w Treblince. Mszę św. odprawiał ks. prał. Włodzimierz Czerwiński
- 05.09 Caritas Polska zbierał ofiary do puszek dla poszkodowanych uchodźców z Afganistanu.
-12.09 Uroczystość beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej w Świątyni
Opaczności Bożej w Warszawie w której uczestniczyła delegacja SP im. Kard. S. Wyszyńskiego z Dobiesza
- 13 09 w godz. 15:00 do 16.55 w Sobikowie możliwość indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Oprócz Koronki do Bożego Miłosierdzia, chwila ciszy na rozmowę z Panem Jezusem.
- 14.09. Odpust Parafialny Podwyższenia Krzyża Św. z procesją, poprzedzone Nabożeństwem
Czterdziestogodzinnym. Uroczystościom przewodniczył JE Ks. Bp Tadeusz Pikus, który poświęcił nową
granitową tablicę pamiątkową w kruchcie kościoła z wykazem Sobikowskich Proboszczów od XII w., a
dokładniej od 1437 r. oraz odrestaurowany obraz św. Józefa.
- 16-17.09. Zamocowano na ścianie w prezbiterium odrestaurowany obraz św. Józefa.
- 23,09 podpisano umowę z Gminą Góra Kalwaria na dofinansowanie renowacji zabytkowego z przełomu XVII i
XVIII wieku obrazu św. Józefa na kwotę 8 tys. zł.
- 26.09. coroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes).
- 26.09 w kaplicy w Czachówku zainstalowano nowe organy.

/C.d. kalendarium wkrótce - Oprac. Kazimierz Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i
Józefa. W sposób szczególny modlimy się również
o świętość naszych rodzin.
2. To IV niedzielę miesiąca, po wszystkich
Mszach św. nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać
będzie ofiary do puszek na rzecz swoich
podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w
ramach programu Caritas Polska „Rodzina
Rodzinie”.
3. Dziękujemy tegorocznym ofiarodawcom za
choinki do kościoła i na plebanię. Panom
Ignacemu Krawczykowi i Ryszardowi Rosłonowi
z ekipą za przygotowaniu tegorocznej szopki.
Dziękujemy p. Arturowi Książkowi za
przygotowanie kaplicy w Czachówku do Świąt.
4. W środę 29.12. zapraszamy członków Rady
Parafialnej, Caritasu i Parafialnego Zespołu
Synodalnego o godz. 19.00 na spotkanie na
plebanii.
5. W piątek zakończenie roku kalendarzowego.
Zapraszamy o godz. 17.30 na nabożeństwo
dziękczynne. Po nim Msza św.
6. W sobotę Nowy Rok, Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki – Dzień Pokoju. Porządek Mszy
św. niedzielny ale bez Mszy św. dla dzieci o godz.
13.15 natomiast z Mszą św. dodatkową o godz.
18.00 w kościele w Sobikowie. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy u progu nowego 2020 r.
7. W tym tygodniu wypada I Sobota miesiąca. Ze
względu na Nowy rok nie będzie o godz. 7.10
Godzinek i o 7.30 na Mszę św. o Niep. Sercu
Maryi.
8. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po Mszy
św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo Eucharystyczna a po
Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana
tajemnic różańcowych. Intencja modlitewna na styczeń: o
pokój w świecie.
Taca inwestycyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów
renowacji ołtarza Świętej Rodziny w kościele.

9. W ostatnich dniach uruchomiliśmy ogrzewanie
gazowe w kościele. Prosimy o zamykanie drzwi
aby go nie wyziębiać.

10. Rozpoczął prace nasz Parafialny Zespół Synodalny.
Po Mszy św. zostaną rozdane ankiety pozwalające na
ocenę stanu naszej wspólnoty parafialnej. Wypełnione
prosimy wrzucać do urny wystawionej na stoliczku pod
chorem.

11.

Informujemy, że Kardynał Kazimierz Nycz udzielił
dyspensy na dzień 31 grudnia 2021 roku od obowiązku
zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od
obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów
mięsnych osobom przebywającym na terenie
Archidiecezji Warszawskiej.

12. We poniedziałek 27 grudnia rozpoczynamy
kolędę. W tygodniu poświątecznym po Kolędzie

odwiedzimy rodziny mieszkające w następujących
miejscowościach:
- w poniedziałek 27.12. – Obręb od godz. 9.30, ul.
Dębowa od 15.00
- we wtorek 28.12. - Grobice od godz. 9.30
- w środę 29.12. – Grobice Nowe, Zalesie od godz.
9.30
- w czwartek 30.12. – Czaplin od godz. 9.30
- w piątek 31.12. - Wincentów od godz. 9.30
W następnym tygodniu:
- w poniedziałek 3.01. - Karolina, Krzymów od
godz. 9.30
- we wtorek 4.01. - Aleksandrów i Buczynów,
Dębówka od godz. 9.30
- w środę 5.01. - Kozłów, Grabina i Staniszewice
od godz. 9.30
- w piątek 7.01. - Ludwików, Lininek od 9.30,
Sułkowice, ul. Cicha (Budy Sułkowskie), od godz.
14.00,
- w sobotę 8.01. – Czachówek, ul. Główna od nr. 1
do ul. Kościelnej, ul. Wąska, Słoneczna, Sosnowa,
Malinowa i Szkolna od godz. 9.30
Prosimy o odbiór księdza z plebanii o wskazanej
godzinie i odwiezienie go po kolędzie. Osoby,
które nie mogą nas przyjąć w wyznaczonym
terminie prosimy o zgłaszanie innego terminu do
zakrystii lub kancelarii. Przypominamy nr tel.
kom. na plebanię: 884062057. Ze względu na
ograniczenia pandemiczne prosimy o
informowanie sąsiadów o niemożności przyjęcia w
tym roku księdza po kolędzie. Ofiary składane po
kolędzie przeznaczone będą na renowację ołtarza
Świętej Rodziny, którą rozpoczniemy po
Wielkanocy.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia podwójne numery „Gościa
Niedzielnego” oraz „Niedziela” w cenie 10,-. W zakrystii
do odbioru jest miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY
Nie pragnę niczego, prócz spełnienia Jego
świętej woli. Łączę się z Matką Bożą i
opuszczam Nazaret, a idę do Betlejem, tam
będę spędzać święta Bożego Narodzenia, wśród
obcych, ale z Jezusem, Maryją i Józefem, bo
taka jest wola Boża. Staram [się], aby we
wszystkim spełnić wolę Bożą, nie pragnę więcej
wyzdrowienia niż śmierci, jestem zupełnie zdana
na Jego nieskończone miłosierdzie i jak dziecię
małe żyję w największym spokoju; staram się
tylko o to, aby miłość moja ku Niemu była coraz
głębsza i czystsza, by być rozkoszą dla Jego
Boskiego spojrzenia..
/Dz. 795/

Intencje Mszalne 26 XII 2021 – 02 I 2022
Niedziela, 26.12. Św. Szczepana, im Dionizy, Kalikst
Tweet od Papieża
8.30 (Czachówek) + Marii i Władysława Dzwonkowskich,
Genowefy i Tadeusza Szymańskich
„Kiedy zbliżamy się do Bożego
8.30 (Czachówek) + Józefa, Władysława i Józefy
Narodzenia, uczmy się od Świętego
Anuszewskich, Genowefy i Stanisława Wysockich i zm. z
Józefa pielęgnowania milczenia, w
rodz. Piechnatów
którym może zabrzmieć inne Słowo: to
10.00 + Józefa, Marianny i Franciszka Łuczaków,
Stanisława i Heleny Łuczak, Anieli i Piotra Gazdów
od Ducha Świętego, który w nas mieszka.”
10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Doroty i
/Franciszek/
Stanisława z okazji 30 rocz. ślubu
13.15 + Pawła i Zbigniewa Czupryńskich, Melanii i Mariana
12.00 + Jakuba Tyborowskiego w 1 rocz. śm., Zygmunta Lubańskich
Strzeżka
Intencje spisano: 24.12.2021 r.
12.00 + Cecylii i Szczepana Miszkowskich, Mariana
Rudzkiego
Refleksja na Święto Świętej Rodziny
CHRZEST: Antoni Barszcz
Jezusa, Maryi i Józefa
13.15 + Jana Olczaka – int. od przyjaciół
13:15 + Jana, Aleksandry i Zbigniewa Chmielewskich,
Nasze życie jest naznaczone
Jadwigi Zagalskiej, dziadków Chmielewskich
szukaniem Boga. Czy jednak jest
Środa, 29.12. im. Tomasz, Dominik, Marcin, Dawid
17.30 + Stanisława Pilackiego w 30 dni po śmierci
naznaczone także zaufaniem do
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Niego? Czy nie jest tak, że obrażamy
- Za Parafian
się na Niego tylko dlatego, że nie
- w int. Dusz Czyśćcowych
postąpił
zgodnie
z
naszymi
Czwartek, 30.12.im. Irmina, Eugeniusz, Sewer,Dionizy
17.30 + Zygmunta Olczaka w 30 dni po śmierci
oczekiwaniami? Maryja i Józef nie
18.00 + Stanisława Dąbrowskiego w 30 dni po śmierci
obrazili się na dwunastoletniego
Piątek, 31.12 im. Melania, Donata, Sylwester, Marusz
Jezusa.
17.30 Nabożeństwo na zakończenie roku
/Deon ks. Mieczysław Łusiak SJ/
kalendarzowego
18.00 + Romana, Andrzeja, Józefa i Genowefy
Tywonków
Sobota, 01.01. Nowy Rok im. Mieczysław, Mieszko
Rodzice nie znali początkowo przyczyny
7.30 (Czachówek) Int. wolna
10.00 Int. wolna
dlaczego Jezus nie wrócił z nimi z Jerozolimy
12.00 + Mieczysława Gałeckiego (im.)
lecz aby mogli spokojne dalej żyć
18.00 + Jana Sobieckiego w 4 rocz. śm.
rzekł: „Czy nie wiedzieliście,
Niedziela, 02.01.im. Izydor. Makary, Abel
że powinienem być
8.30 (Czachówek) Int. wolna
w tym, co należy do mego Ojca?”
10.00 Int. wolna
i tym wyznaniem opromienił ich lica
12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Joanny Hańczuk z
okazji 18 urodzin
podobne do słońca.

Weekly tweet - wpis tygodnia

Papież do Polaków
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Podczas
Świąt Bożego Narodzenia niech Wam towarzyszy radość
wynikająca ze świadomości, że bez żadnej naszej
zasługi, Bóg nas umiłował miłością tak konkretną, że
stała się ciałem i zamieszkała pośród nas. Niech ta
Miłość, która ma na imię Jezus, narodzi się w Waszych
sercach, w Waszych domach i w Waszych rodzinach. Z
serca Wam błogosławię!
Watykan 22.12.2021 r.

Kazimierz

W następnych WP – Bł. Maria Jabłońska.
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