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XXVIII Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz. 25, 6-10 (Uczta mesjańska)
Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1b-3a.3b-4.5.6 (R.: por. 6cd)
Drugie czytanie: Flp 4,12-14. 19-20 (Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia)
Ewangelia: Mt 22, 1-14 (Przy[powieść o zaproszonych na ucztę)

150 numer tygodnika „Wieści Parafialne”.
To już kolejny jubileusz, naszej rozchwytywanej i poczytnej gazetki
parafialnej. Od pierwszej gazetki z 18.05 2014 r. minęło już ponad 3 lata i
dużo się zmieniło. Ks. Mariusz Białęcki, redaktor naczelny każdej gazetki,
decyzją biskupa przeszedł do parafii w Brwinowie. Za jego „kadencji”
ukazało się 144 numerów „WP”. Pamiętamy o mozolnej pracy, zasługach
i dokonaniach wspólnie z Ks. Proboszczem na rzecz rozwoju i modyfikacji
parafialnej gazetki. Dziękujemy Ci Ks. Mariuszu za twój wkład
zaangażowanie i pomysłowość w doskonalenie każdego numeru. Jako
redaktor naczelny gazetki stanąłeś na wysokości zadania. Chociaż nie ma
Ciebie z nami, wiemy ,że nadal interesujesz się wydawaniem naszych
„Wieści Parafialnych”. W ciągu tych trzech lat współpraca Ks.
Proboszcza, Ks. Mariusza i Kazimierza Duszy zaowocowała nowymi
pomysłami, powstały „nowe kąciki” tj. „Refleksja na niedzielę”- ks.
Mirosława Łukasika SJ, „Weekly tweed”- Kazimierza Duszy,
wprowadzono „Dobrą Nowinę”(nie tylko dla dzieci), informacje o
chrztach, ślubach, zgonach, życzenia okolicznościowe, a także „Ojciec
Święty Franciszek do Polaków.
W dzisiejszym 150 numerze pragniemy podziękować Bogu, że pomimo
różnych przeciwności, nasza gazetka ukazuje się co tydzień i cieszy się
coraz większym zainteresowaniem naszych czytelników.
O przyszłość gazetki możemy być spokojni, bo Ks. Mariusz przekazał jej
redagowanie Kazimierzowi Duszy osobie kompetentnej i utalentowanej.
To jemu Ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński powierzył wydawanie WP.
Nowy redaktor naczelny doskonale poradził sobie z redagowaniem
gazetki. W tym krótkim czasie zachęcił wiele nowych osób do pisania
krótkich tematycznych artykułów. Pierwszych kroków na łamach gazetki
parafialnej, spróbowały już : Jadwiga Otulak, Elżbieta Talarek, Halina
Kępińska i Gabrysia Rotuska. Jeden z artykułów opracowany został
również, co jest nowością, przez SP w Czachówku, za co dziękujemy P.
Dyr. Annie Giernackiej. Mogliśmy też z przyjemnością przeczytać teksty
sprawdzonych i doświadczonych, „odzyskanych”autorów - Bogumiły
Duszy i Zbigniewa Adamczyka.
W planach nowy redaktor stawia sobie za cel uaktywnienie innych osób.
Jak znam Kazia jeszcze nas nie jednym zaskoczy! Dla całej redakcji z
okazji jubileuszu, składam gorące życzenia dalszego rozwoju, aktywności
czytelników, wielu pomysłów, ludzkiej życzliwości i wyrozumiałości.
Do następnego jubileuszu! Myślę, że Państwo przyłączają się do życzeń.
/Elżbieta Talarek/
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Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek 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 17.30
*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

Ubogaceni Łaskami Ducha Świętego
w Oborach /cz.II/
Po
tych
punktach
programu
sobotniego
Wieczernika
nastąpiła
jakże ważna
część
dla
pielgrzymów, czyli liturgiczny obrzęd
błogosławieństwa chorych – popularnie
nazywane osobistym nałożeniem darów
Ducha Świętego w czasie którego zdarzają
się nawet kilkuminutowe zaśnięcia i
niegroźne omdlenia. Ponieważ tzw.
spoczynek w Duchu Świętym jest
zjawiskiem trudnym do zdefiniowania,
należy zachować daleko idącą roztropność
i ostrożność w stwarzaniu okoliczności do
jego pojawienia się. Całość programu
Wieczernika
zakończyła
się o godz.
17.30.

Na

koniec
można
powiedzieć,
że
Obory
powinny być
znane przede
wszystkim z
Eucharystii, spowiedzi, modlitwy, kultu
Matki Bożej Bolesnej. Żadne nadzwyczajne
zjawisko czy dar nie może być ważniejszy
od Eucharystii, w której uobecnia się i
staje się pokarmem dla ludzi Jezus
Chrystus
Dawca
wszystkich
darów… Pielgrzymując do Matki Bolesnej
na sobotni Wieczernik pamiętajmy, że
dominantą spotkań modlitewnych w
Sanktuarium w Oborach nigdy nie był i nie
może stać się fenomen tzw. „spoczynku w
Duchu Świętym”, lecz spokojna, prosta,

szczera i ufna modlitwa w klimacie
głębokiej wiary i miłości, która czynią
cuda, a nawet liczne uzdrowienia.

Opracowała Bogumiła Dusza

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci
XXVIII Niedziela Zwykła
15 października 2017
Byliście pewnie nie raz na młodych weselu,
goście radośni, fryzura modna u wielu,
przyszli bo wcześniej zaproszenie dostali,
wszyscy odświętne, czasem nowe, stroje ubrali
by przypodobać się tego dnia Młodej Parze
nawet kwiaty i prezenty przynieśli w darze.
Najważniejsze jednak, że nie odmówili
i na zaproszenie z radością przybyli.
A jak by się czuli tego dnia Państwo Młodzi,
gdy czekają na gości, a nikt nie przychodzi.
Jedni na urlop do Grecji się wybierają,
inni truskawki akurat w sobotę zbierają,
jeszcze inni, podobno dobrzy przyjaciele,
wyjechali na długi weekend i niedzielę,
gdyż od dawna ponoć zaplanowane mieli
a może o uczcie weselnej zapomnieli?
Dzisiaj Jezus właśnie mówi o takim królu,
któremu zaproszeni zadali dużo bólu
i w biesiadzie syna udziału odmówili,
mimo że przez króla zaproszeni byli.
Do Królestwa Niebieskiego, króla porównuje,
który wszystkich na swą biesiadę przywołuje,
ale wielu lekceważy króla zaproszenie,
gniew jego wywołując i szerząc zgorszenie.
W końcu król zaprosił wszystkich bez wyjątku
i wydał stroje weselne na samym początku,
lecz jeden z biesiadników co słyszał to z rana
bez godnego stroju chciał wejść w łaski pana.
Wtedy król kazał związać i wyrzucić w ciemności
jako niegodnego udziału wśród gości,
bo do Królestwa w niebie wielu jest powołanych,
lecz przez swoje czyny, mało będzie wybranych.
/Kazimierz/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas III w
ramach przygotowania do przyjęcia I Komunii Św.
Podczas Mszy Św. dzieci otrzymają indeksy i
różańce. Po Mszy św. konferencja dla ich rodziców.
Dziś odbywa się coroczne badanie niedzielnych
praktyk religijnych (dominicantes i communicantes).
Po Mszach św. zbiórka do puszek z przeznaczeniem
na remont zniszczonej w pożarze zabytkowej katedry
w Gorzowie Wielkopolskim. Za tydzień o godz.
13:15 spotkanie dla dzieci klas IV w ramach
przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.
2. Dziękujemy mieszkańcom Gabryelina i Ławek za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na
dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o
to nowożeńców.
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 środę poprzedzone będzie one Mszą
św. Jak poprzednio prosimy dzieci i młodzież o
kartki z nazwiskami tych, które chciałyby w
kolejnych dniach gościć na całą dobę figurkę Matki
Bożej w swoim domu.
4. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie
formacyjne dla kandydatów do bierzmowania w
grupie III w Czachówku - grupa p. Anny Bulder i p.
Jana Hulanickiego - piątek 20.10. 2015 r. o godz.
19.00 Rok I i Rok II.
5. Ks. Michał zaprasza w sobotę 21 października
młodzież przygotowującą się do Sakramentu
Bierzmowania na pielgrzymkę do Krakowa i
Łagiewnik. Koszt 60,- zł. Zapisy u ks. Michała i w
zakrystii.
6. W dniach 28 i 29 października oraz 1 listopada
na cmentarzu parafialnym Ministranci z naszej parafii
rozprowadzać będą znicze. Dochód ze sprzedaży
zniczy przeznaczony zostanie na fundusz dla
Ministrantów.
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.
8. W przyszłą niedzielę 22 października po
wszystkich Mszach św. Parafialny Zespół „Caritas”
przeprowadzi kwestę na rzecz swoich
podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w
ramach programu Caritas Polska „Rodzina
Rodzinie”. Bóg zapłać za ofiary.
9. W przyszłą niedzielę 22 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, którego hasłem w
tym roku będą słowa: Misja w centrum wiary
chrześcijańskiej. W tę niedzielę przypada doroczne
wspomnienie św. Jana Pawła II.
10. Krajowy Duszpasterz Ogrodników z Komitetem
organizacyjnym oraz parafia Matki Bożej
Szkaplerznej w Warce zaprasza księży oraz wiernych
na III Ogólnopolskie Dożynki Ogrodnicze, które
odbędą się w niedzielę, 5 listopada br. o godz. 12.00
w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, ul.
Franciszkańska 22. Uroczystej Mszy Świętej będzie
przewodniczył i homilię wygłosi Jego Ekscelencja
Biskup Michał Janocha.
11. Dziękujemy Stowarzyszeniu „Nasza Parafia”,
Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz
firmom „Subun” i piekarnia „Bugno”, licznym
wolontariuszom za pomoc w przyjęciu drużyn i
sprawnym przeprowadzeniu wczoraj VII Papieskiego
Turnieju szóstek piłkarskich dla uczczenia
Pontyfikatu św. Jana Pawła II.
12. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Tomasz Łukasz Jankowski, kawaler z Czachówka w
par. tutejszej i Kinga Chmielewska, panna z parafii w
Kędzierówce. Zapowiedź druga.
- Piotr Sylwester Borowski, kawaler z Sierzchowa w
par. tutejszej i Małgorzata Edyta Bociarska, panna z
parafii w Starej Iwicznej. Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii jest do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik „Wieści Parafialne” oraz bezpłatny
numer „Niecodziennika“.

Ojciec Święty Franciszek do Polaków:
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich w
dniu, w którym przypada święto Franciszka z
Asyżu.
Chcę wspomnieć, że sto lat temu w Fatimie, w
każdym z sześciu objawień, Matka Boża prosiła:
„Chciałabym, abyście każdego dnia odmawiali
różaniec”. Odpowiadając na jej prośbę, módlmy
się wspólnie za Kościół, stolicę świętego Piotra,
w intencjach całego świata
Przepraszajmy za grzechy. Prośmy o nawrócenie
wątpiących, odrzucających Boga i o zbawienie
dusz czyśćcowych.
Watykan - Audiencja generalna 4.10.2017 r.

.

Intencje Mszalne 15 X - 22 X 2017
Niedziela, 15.10.
8.30(Czachówek) + Jana i Andrzeja Czułby
8.30 intencja zamówiona
10.00 O zdrowie, bł.. Boże dla mieszkańców Nowych
Grobic i o zbawienie dla ich zmarłych
Nabożeństwo Różańcowe
12.00 + Ireny Staręga
12.00 O bł. Boże dla Aleksandra z okazji 18 urodzin
CHRZEST: Aleksandra Prasuła
13.15 + Zbigniewa, Heleny i Władysława Czupryńskich,
Jana Należytego, Bronisławy Krawczyk
13.15 + Teresy Karaszkiewicz (im.)
Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców I
Komunijnych
Poniedziałek, 16.10.
18.00 int. wolna
Wtorek, 17.10.
18.00 int. wolna
Środa, 18.10
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Czwartek, 19..10.
18.00 int. wolna
Piątek, 20.10.
18.00 Intencja wolna
Sobota, 21.10.
16.00 ŚLUB: Beata Luty – Marcin Goryszewski
17.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jadwigi i Jana w
35 rocz. ślubu
18.00 + Franciszka Prokopczyka w 5 rocz. śm.,
Stanisława i Marianny Fronczak, Wincentego
Szczepańskiego
Niedziela, 22.10.
8.30(Czachówek) O Boże bł. i potrzebne łaski dla
ks.Cezarego z okazji 40 urodzin
8.30(Czachówek) O Boże bł. i potrzebne łaski dla
Bożeny i jej rodziny
10.00 + Zdzisława Smakoszewskiego
10.00 + Janiny Miszkowskiej w 2 rocz. śm, Antoniego
Miszkowskiego
Nabożeństwo różańcowe
12.00 + Anny Wrotek w 17 rocz. śm., Jana Wrotka i zm.
cr. Wrotków i Zawadzkich
12.00 + Stanisławy i Stanisława Urbanowiczów,
Tadeusza, Alicji i Czesława Urbanowiczów13.15+
Tadeusza Nizińskiego w 4 rocz. śm., Heleny i
Szczepana Nizińskich, Józefy i Stanisława Rudzkich
13.15 + Czesławy Kozyra w 3 rocz. śmierci Spotkanie
dla dzieci i rodziców Rocznicowych
Intencje spisano 12.10.2017
CHRZEST: Natan Betkier

Tweet od Papieża
„Jeśli ogarnia cię gorycz, uwierz we
wszystkich ludzi, którzy jeszcze czynią
dobro; w ich pokorze jest ziarno
nowego świata.”
/Franciszek/

Refleksja na
XXVIII Niedzielę Zwykłą
Przypowieść Jezusa jest wezwaniem do
czujności i działania. Nie można czuć się
pewnym zbawienia, nic nie robiąc. Nie
wystarczy tylko przyjąć zaproszenie na
ucztę, pozostając w "starym stroju", czyli nie zmieniając
dotychczasowego sposobu myślenia i życia, opartego na
tradycji, przyzwyczajeniach, rutynie. Zaproszenie Boga jest
darem, łaską, wypływa z bezwarunkowej miłości. Ale
wymaga odpowiedzi. Wszyscy zaproszeni są zobowiązani do
"zmiany szaty", czyli do zmiany życia, stawania się nowymi
ludźmi, "przyobleczenia się w Jezusa Chrystusa"(por. Rz 13,
13n). W przeciwnym wypadku pozostaniemy "powołani", ale
nie "wybrani". /Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Wszystkich Pan chciał na biesiadę zaprosić
by każdego swoją hojnością ugościć.
Wielu jednak zaproszenie odrzuciło
i na ucztę do Pana nie przybyło
I sprawdza się: «Bo wielu jest powołanych,
lecz mało wybranych».

/Kazimierz/

Za tydzień artykuł Pani Ewy Sinkowskiej o Sanktuarium
Maryjnym w Świętej Lipce zwanej Częstochową
Północy. Jest to 1-sza cz. relacji z 2-dniowej pielgrzymki
zorganizowanej przez Koło Przyjaciół Radia Maryja do
Świętej Lipki i Gietrzwałdu.
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