Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 10 Rok I 31. 08. 2014

XXII Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Jr 20,7–9 (Prorok poddany próbie)
Psalm responsoryjny: Ps 63,2.3–4.5–6.8–9
Drugie czytanie: Rz 12,1–2 (Rozumna służba Boża)
Ewangelia: Mt 16,21–27 (Jeśli kto chce pójść za Mną…)
75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
II Wojna Światowa była, jest i zapewne długo (miejmy nadzieję, że już zawsze) będzie
najkrwawszą wojną, jaką widział i z jaką borykał się świat. W ciągu 6 lat jej trwania
(1 wrzesień 1939 - 2 wrzesień 1945) zginęło około 72 milionów ludzi, z czego 47 milionów
stanowili cywile. Straty w ludziach po stronie Alianckiej wyniosły 61 milionów, a państw Osi
11 milionów. Druga wojna światowa wybuchła przede wszystkim ze względu na fanatyczne
pragnienia Adolfa Hitlera. Człowieka, który walcząc w I wojnie światowej dorobił się odznaki
za rany, Krzyża Żelaznego, oraz stopnia kaprala (niem. Gefreiter). Gdy czasowo oślepiony
gazem bojowym leżąc w szpitalu na Pomorzu dowiedział się o tym, iż Niemcy podpisały
porozumienie z Aliantami, postanowił coś z tym zrobić. Po nieudanym puczu monachijskim
(1923 rok) został skazany na 5 lat więzienia i osadzony w Landsbergu. Tam napisał słynną
książkę "Mein Kampf". Po
przedterminowym zwolnieniu
z więzienia skupił przy sobie
grono
ambitnych
współpracowników.
2
sierpnia 1934 roku ogłosił się
Wodzem i od tego momentu
ruszyła śmiertelna machina.
Pierwszego września 1939
roku III Rzesza przypuściła
atak na Polskę. Ze względu na
źle zsynchronizowane zegary
sztabowe, ataki nastąpiły o
różnych porach Wehrmacht
zaatakował Tczew o 4:39.
Luftwaffe
zbombardowało
Wieluń o 4:42 (To właśnie w Wieluniu, a nie na Westerplatte zaczęła się wojna)
Kriegsmarine natomiast o 4:45 ostrzelało Westerplatte. Obrona tego ostatniego wprawiła w
osłupienie nawet najbardziej zaprawionych dowódców Wehrmachtu. Obrońcy Westerplatte
poddali się dopiero wtedy, gdy brakło amunicji. Gdy Niemcy prowadzili ich do obozu
jenieckiego, wszyscy obecni tam żołnierze Rzeszy salutowali im gratulacyjnie za tak heroiczną
obronę. 3 września do walki przyłączyła się Anglia i Francja, ale 17 września 1939 roku Polacy
dostali cios w plecy. Oto Józef Stalin przypuścił szturm na ziemie Rzeczypospolitej. Polacy
znaleźli się między młotem, a kowadłem. Niemcy wybudowali obóz zagłady AuschwitzBirkenau (Oświęcim-Brzezinka), w którym dokonywali mordów na ludziach, którzy byli
"niewygodni" dla Niemiec. Matematycy Rzeszy obliczyli nawet, ilu Polaków trzeba zabić w
Oświęcimiu dziennie, żeby w ciągu 20 lat na świecie nie było nikogo, w kogo żyłach płynęłaby
piastowska, "biało-czerwona" krew. 7 grudnia 1941 roku Japonia zaatakowała Pearl Harbor,
zadając ogromny cios Flocie Pacyfiku. Amerykanie zdruzgotani tym atakiem przyłączyli się
do wojny. USA w ramach zemsty 6 sierpnia 1945 roku zrzucili bombę atomową na Hiroszimę,
a 9 sierpnia 1945 roku o 11:02 na Nagasaki. Ciekawostką może być fakt, iż pierwotnie bomba,
która spadła na Nagasaki, była przeznaczona dla Kokury, lecz w wyniku zachmurzenia pilot
otrzymał rozkaz bombardowania Nagasaki. Od tamtej pory Japończycy, gdy omija nas pech,
stosują powiedzenie "miałeś szczęście jak Kokura". 30 kwietnia 1945 roku Adolf Hitler
popełnia samobójstwo w oblężonym Berlinie. Ciało Wodza, jego żony (wzięli ślub w bunkrze
tego samego dnia), oraz suki rasy owczarek niemiecki "Blondi" zalano benzyną i spalono. 7
maja wbrew zakazom Hitlera, Niemcy oficjalnie podpisali kapitulację, natomiast 2 września
(czas środkowoeuropejski - 1 września) 1945 roku, kapitulację podpisała Japonia.
/Damian Wieczorek/
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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
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 po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Historia parafii w Sobikowie

( cz.2)

Z tego samego dokumentu powizytacyjnego
biskupa Wawrzyńca Goślickiego z Poznania
wynika, że „Rektorem szkoły w Sobikowie
jest Jakub z Pieczysk utrzymywany
z dziesięciny z wiosek Dębówka i Grobice.
Bakałarzem, który prowadził początkowe
nauczanie
nauki
czytania,
pisania
i rachunków był tym czasie Bartłomiej
z Rozniszewa”. Późniejszy Sejm Czteroletni
nakazywał utrzymywanie przy każdej parafii
stanowisko bakałarza. Oprócz szkoły
parafialnej w kronice jest również wzmianka
o istniejącym w Sobikowie małym szpitalu
dla kilkunastu osób. W roku 1670
wzniesiono nowy kościół drewniany. Obok
kościoła wzniesiono również drewnianą
dzwonnicę, która istnieje do dzisiaj od strony
południowej,
pomiędzy
kościołem
a drogą wojewódzką numer 683. W 1976
roku dzwonnica została wyremontowana
i zarejestrowana w katalogu zabytków. W sto
lat później w 1770 roku powstaje cmentarz
grzebalny. Zwyczajowo do czasu powstania
cmentarza,
zmarłych
parafian,
tak jak wszędzie, grzebano wokół kościoła.
Między innymi pochowano tu jeszcze
Mariannę Łaszczową ze Skorupskich
i jej matkę (1824 r.), małżonków Ludwikę
(1858 r. i Felicyana (1870 r.) Kozłowskich.
Wyjątkiem było pochowanie w zbiorowej
mogile na terenie obecnego cmentarza, ciał
miejscowej ludności i żołnierzy szwedzkich,
którzy zginęli w czasie wycofywania się
w kierunku Warszawy po nieudanym
oblężeniu Jasnej Góry w 1655 r. Jednak
pierwszą
udokumentowaną
wzmianką
na temat cmentarza grzebalnego zawiera
Inwentarz Kościoła Parafialnego, Gruntów,
Zabudowań i Plebanii we wsi Sobików z dnia
24.09.1833 r. W pkt. III – „Cmentarz w polu”
jest zapis iż „…od roku 1831 jest założony
i (…) za rok jeden oparkaniony zostanie”.
Inwentarz
wspomina
o
rozpoczętej
już budowie ogrodzenia o wys. 2,5 łokcia

(ok. 1,45m) (…) z żerdzi tartych w słupy
wrzynanymi, na których ocapy są
poukładane”. Zbudowana była również
brama „(…) nad którą Krzyż Drewniany był
wystawiony”. Na terenie cmentarza była
„wystawiona Figura Murowana na który
znajduje się Krzyż Żelazny, a cmentarz
posiadał w obwodzie 48 prętów (ok. 207 m),
przy czym szerokość jego wynosiła
12 prętów (ok. 52 m). W okresie
powstawania nekropoli i oparkanienia,
proboszczem
parafii
Sobików
był
ks. Wawrzyniec Brószewski. Na terenie
naszego cmentarza jest jedna z najstarszych
pamiątek z roku 1747. Jest to kolumna
zakończona obeliskiem. Między innymi z tej
racji 10 października 1988 roku, konserwator
zabytków arch. Feliks Ptaszyński decyzją
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
wpisał cmentarz parafialny w Sobikowie
do rejestru zabytków. Numer rej.
KLVIII/1359/1949/88,
uzasadniając
tę
decyzję
następująco:
„Cmentarz
parafialny w Sobikowie posiada wartość
historyczną/ Został założony na przełomie
XVIII i XIX wieku. Najstarszym zabytkiem
znajdującym się na tym cmentarzu
jest kolumna zakończona obeliskiem
z piaskowca z datą 1747 roku. Wartość
zabytkową i artystyczną posiadają cmentarne
płyty, nagrobki i krzyże żeliwne. Ochronie
podlega Miejsce Pamięci Narodowej –
mogiła 14 żołnierzy rozstrzelanych przez
hitlerowców we wrześniu 1939 roku. Na
cmentarzu znajduje się cenny starodrzew”.
Z uzyskanych informacji wiadomo, że
dobrami kościelnymi znajdującymi się na
terenie parafii Sobików zajmowali się
proboszczowie. cdn...
/Kazimierz Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziękujemy mieszkańcom Dębówki za
posprzątanie kościoła i ubranie kwiatami
ołtarzy na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą
niedzielę prosimy o to nowożeńców.
2. Dziś ofiary do puszek zbierać będziemy
dla cierpiących chrześcijan w Iraku.
3. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny i
katechetyczny. Jak zwykle zapraszamy na
Msze św. inaugurujące:
- w szkole w Dobieszu w środę 3 września,
spowiedź od godz. 8.30, Msza św. o godz.
9.00.
- w Czachówku w kaplicy 5 września,
spowiedź i Msza św. o godz. 19.00
- w Sobikowie (dla szkół w Czaplinku i
Cendrowicach), spowiedź od godz. 17.00,
Msza św. o godz. 18.00.
- w niedzielę 7 września zapraszamy
uczniów klas zerowych i pierwszych na
Mszę św. o godz. 10.00. Podczas tej Mszy
św. zostaną poświęcone ich książki i
przybory szkolne.
4. Z okazji 75 rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej zapraszamy jutro o godz. 18.00
na Mszę św. polową do Czaplina
odprawianą
w intencji
wszystkich
poległych i pomordowanych w latach
1939-1945. Msza św. zostanie odprawiona
przy kaplicy obok OSP w Czaplinie.
5. W środę 3.09. 2014 r. odbędą się na
plebanii zebrania następujących grup
parafialnych:
- o godz. 18.40 Parafialnego Zespołu
„Genesis”
- o godz. 19.10 Parafialnego Zespołu
Caritas
6. W tym tygodniu wypada I Piątek i I
Sobota miesiąca. W Sobikowie spowiedź
od godz. 17.30 a o godz. 18.00 Msza św. z
nabożeństwem. W Czachówku spowiedź
od godz. 19.00 i Msza św. z nabożeństwem
do Serca Pana Jezusa. 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 sobotę 6 września 2014 r. o godz.
12.00 zapraszamy na uroczystą Mszę św.
sprawowaną na cmentarzu w Sobikowie z
okazji odsłonięcia pomnika ku czci
poległych 7 września 1939 r. mieszkańców
Czaplinka. Mszy św. przewodniczyć
będzie JE Ks. Bp Józef Górzyński. Po Mszy
św. nastąpi uroczystość odsłonięcia
pomnika.
8. W przyszłą niedzielę I niedziela
miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10. 00
Procesja Eucharystyczna a po Mszy św. o
12.00 spotkanie Kół Różańcowych i
wymiana tajemnic różańcowych. Prosimy
dziewczynki o udział w procesji w strojach
komunijnych.
Taca
inwestycyjna
przeznaczona będzie na pokrycie kosztów
zakupu
nowych
rzutników
multimedialnych do kościoła i kaplicy w
Czachówku.
9. Proboszcz Parafii w Pieczyskach
zaprasza w niedzielę 7 września na Mszę
św. odpustową. Po Mszy św. koncert
organowy młodego artysty Krzysztofa
Komorowskiego. W tym dniu nastąpi
również promocja płyty CD pt. „Madonnie
Pieczyskiej”.
10. Proboszcz parafii w Górze Kalwarii
informuje, że 11 września o godz. 19.00
rozpoczyna
się
kolejny
Kurs
Przedmałżeński. Zapisy na pierwszym
spotkaniu. Zachęcamy wszystkich, którzy
planują w ciągu roku zawarcie małżeństwa
również w naszej parafii do udziału w tym
kursie.
11. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 31 VIII – 7 IX
Niedziela 31.08.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Stefana Kowalczyka (im.), Antoniny i
Józefa Kłoszewskich
12.00 +
Zofii, Tadeusza, Stanisławy,
Henryka, Jerzego Wiśniewskich
Poniedziałek, 1.09.
18.00 Msza Św. polowa w Czaplinie z okazji
75 rocz. wybuchu II Wojny Światowej
Wtorek, 2.09.
17.30 + Stanisławy Karbowiak
18.00 + Tadeusza Szymańskiego w 14 rocz.
śm., Marianny Malinowskiej i zm. z c.r.
Odolińskich

17:00 Ślub Wioletta Zielińska – Albert Rybicki
18.00 + Aleksandrę Kucharską i zm. z rodz.
Karaśkiewiczów
19.00 Ślub Wioletta Szot – Michał Bielecki
Niedziela 7.09.
8.30 (Czachówek)
10.00 O bł. Boże dla rodziny
10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla
Władysławy Kwapisz z okazji 90 rocz.urodzin
(int. od Koła Różańcowego z Aleksandrowa i
Buczynowa)
12.00 + Władysława w 4 rocz. śm., Wiktorię,
Antoniego,
Eugeniusza
Urbanowiczów,
Stanisławę i Franciszka Zwolińskich
12.00 + Jana Mees w 2 rocz. śm., żony
Genowefy i syna Andrzeja oraz zm. z cr.
Siekierzyńskich

Środa, 3.09.
17.30 +Piotra Macieja Biczyka w 3 rocz. śm.
18.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA ŚW.
ZBIOROWA
Za parafian


O udaną operację i zdrowie dla Andrzeja
Czwartek, 4.09.
7.30 Intencja wolna
Piątek, 5.09.
17.00 + Tadeusza Płaczka
17.30 + Jerzego w 8 rocz. śm., Andrzeja,
Bolesława, Rozalię Badowskich, Stanisławę i
Antoniego Pęczków
18:00 + Heleny w 10 rocz. Śm., Teofila
Siwków, Franciszka i Heleny Radzyńskich
19.00
Msza
Św.
i
nabożeństwo
pierwszopiątkowe w Czachówku
Sobota, 6.09
7.10 Godzinki Niepokalanym Sercu NMP
7.30 O zdrowie dla Marzeny i o bł. i zdrowie
dla Joanny, Kamila i Filipa
12:00 Msza Św. na cmentarzu pod
przewodnictwem J.E. ks. Bp. Józefa
Górzyńskiego
16:00 Ślub Anna Szymańska – Jacek Sobczyk

intencje spisano 25.08.14




Weekly tweet - wpis tygodnia
Dziś pokazuje ludziom Jezus
drogę do nieba,
Najlepszą - prostą i pewną,
innej nam nie trzeba,
Chociaż nie lekka i wyrzeczeń wymaga.
Mimo niesienia krzyża
w zbawieniu pomaga
„Jeśli kto chce pójść za Mną,
….niech Mnie naśladuje”
Nawet gdy krzyż przygniata,
On Cię zawsze miłuje.
Kazimierz
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