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9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie
czciły modlitwą różańcową.
10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką
chwałę w niebie.
11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz –
otrzymasz.
12. Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą
w każdej potrzebie.
13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa
Mojego Różańca – mieli w życiu i przy śmierci za
braci wszystkich mieszkańców nieba.
14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a
braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego
Jednorodzonego.
15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim
znakiem przeznaczenia do Nieba.
Red.
***
Ogłoszenia parafialne
1.,,Jan Paweł II – Odwaga świętości” –” po tym hasłem
w całej naszej ojczyźnie świętowany jest dzisiaj X Dzień
Papieski, któremu towarzyszy modlitwa w intencji
beatyfikacji Jana Pawła II.
Dziękując Bogu za dar Jana Pawła II dla Kościoła, świata
i dla naszej Ojczyzny, wesprzyjmy Dzieło Nowego
Tysiąclecia przekazując bezinteresowny dar serca na fundusz
stypendialny dla uczącej się ubogiej młodzieży.
2. Dzisiaj o godz. 10.20 Msza św. koncelebrowana w intencji
rychłej beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II oraz w
intencji nauczycieli i pracowników oświaty. Przed Mszą św.
młodzież z Zespołu Oświatowego ze Starych Kobiałek
przedstawi program poświęcony Janowi Pawłowi II. Po Mszy
św. złożenie kwiatów przy pomniku Jana Pawła II. Po sumie
spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci klas drugich.
3. W obliczu zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Katechetom,
Pracownikom Oświaty życzymy Bożego Błogosławieństwa
w tej ważnej i odpowiedzialnej misji jaką pełnią wobec
młodego pokolenia.
4. W środę o godz. 16.30 rozpocznie się Nabożeństwo
Fatimskie z procesją różańcową z lampionami ulicami
naszego miasta. Następnie Msza św. Serdecznie zapraszamy.
5. W sobotę przypada 32 rocznica wyboru Ojca Świętego
Jana Pawła II. Zapraszamy w tym dniu na godz. 9.00, na
Mszę św. i różaniec w intencji rychłej beatyfikacji sługi
Bożego Jana Pawła II.
6. W tym tygodniu modlimy się za zmarłych:
w poniedziałek: ze Zgórznicy
we wtorek : z Mizar
w środę: z Mirka i Ros
w piątek: z Kienkówki
w sobotę: z Kisielska
w niedzielę: z Soćk, w kaplicy w Róży – ze Starej Róży.
7. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny. Nie odkładajmy porządkowania grobów naszych
bliskich zmarłych na ostanie dni przed świętami, ale
uczyńmy to już w najbliższym czasie, korzystając ze
sprzyjającej pogody. Pamiętajmy o segregacji śmieci z

cmentarza. Przypominamy, że odpady naturalne jak liście,
chwasty, uschłe kwiaty składamy do specjalnie
wybudowanych silosów, usytuowanych przy bramie głównej
i pierwszej furtce od strony pól. Prosimy o zgłaszanie się
chętnych osób, które pomogłyby przy dopilnowaniu
porządku w tym okresie na cmentarzu.
8. Ofiary: bez.–50zł. Serdeczne ,,Bóg zapłać”.
9. Zachęcamy do lektury Echa Katolickiego. W bieżącym
numerze m.in.: Jak rozumieć hasło tegorocznego Dnia
Papieskiego oraz w jakim kierunku idą prace w sanktuarium
w Pratulinie ? Co już niedługo zobaczą pielgrzymi,
przyjeżdżający do tego miejsca kultu Męczenników
Podlaskich? Ponadto jako dodatek specjalny: kolorowa
wkładka o nowym polskim świętym Stanisławie
Kazimierczyku, którego papież Benedykt XVI kanonizuje w
Rzymie 17 października.
10. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie członków Akcji
Katolickiej jej sympatyków i pań katechetek.
11. Nabożeństwa Różańcowe w niedzielę po Mszy św. o
godz. 12.00, w zwykłe dni o godz. 17.00, w sobotę o godz.
9.00. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
-----------------------------Do zawarcia związku małżeńskiego
przygotowują się:
Piotr Gasek, zam. w Chrominie par. Borowie i
Ewelina Tobiasz, zam. Stara Prawda par. tutejsza.
Rafał Pawlik, zam. w Siedlcach i Agnieszka
Skorupa, zam. w Łosieńcu par. tutejsza
Maciej Ocep, zam. Mizary i Wioleta Żurawska zam.
w Starych Kobiałkach – oboje par. tutejsza
Tomasz Miszta, zam. w Jamielnem, par. tutejsza i
Monika Kaczmarczyk zam. w Jaźwinach par.
Borowie
Marcin Bogusz, zam. w Krzywdzie, par. Radoryż
Kościelny i Joanna Szulc, zam. ul. Kasztanowa w
Stoczku Łukowskim
Marcin Piecychna, zam. w Warszawie i Jolanta
Mączka, zam. w Nowej Prawdzie, par. tutejsza
Mariusz Lasota zam. w Zgórznicy i Magdalena
Rosa, zam. w Jamielniku Starym – oboje par.
tutejsza
Kamil Soćko, zam. w Starej Róży par. tutejsza i
Anna Brauła, zam. Gózd par. Tuchowicz
--------------------------------W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Henryk Jedlak, lat 81 z Jamielnika Starego
Apolonia Staniak, lat 81 ze Zgórznicy
Robert Domański, lat 16 z Ros
Marianna Trendak, lat 82 z Kisielska
Zygmunt Kaczor, lat 80 ze Zgórznicy
Kazimierz Oleszczuk, lat 65 ze Stoczka
Łukowskiego
Marianna Pasik, lat 85 z Prawdy Staraj
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość
wiekuista niechaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w
pokoju wiecznym”.
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Program :
10 października 2010 roku
godz. 10 20 – 11 40 Montaż słowno–muzyczny
w kościele
parafialnym. Msza Święta.
godz. 11 40 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Ojca
Świętego.
11 października 2010 roku
godz. 9 00 – 9 30 Powitanie gości, wspólna modlitwa,
zawiązanie wspólnoty (ZO Stare Kobiałki).
godz. 9 30 – 1330 Rozgrywki sportowe
30
00
godz. 13 – 14 Podsumowanie dnia, wręczenie nagród i
dyplomów, agapa przy ognisku.
Zapraszamy do wspólnego przeżywania tak ważnego dla
Polaków dnia.
Red.
13.X – ostatnie w tym roku Nabożeństwo
Fatimskie
Kiedy
mówi
się
o
objawieniach Maryjnych, to
przede wszystkim ma się na
myśli Lourdes. Miejsce to
kojarzy się wszystkim z
cudownymi uzdrowieniami i
wodą
pochodzącą
z
cudotwórczego źródła. Ta
potwierdzona
wiara
i
pielęgnowana
pobożną
tradycją sława mogła niejako
przyćmiewać inne, także
uznane
przez
Kościół
objawienia Maryjne. Los ten
podzieliły również objawienia
fatimskie z 1917 roku. Przez długi czas całkiem nieznana
wioska o nazwie pochodzenia arabskiego, była prawie
wyłącznie miejscem pielgrzymowania Portugalczyków. Fakt
sześciu objawień maryjnych zaznaczony był jedynie maleńką
kapliczką i z wolna rozrastającym się dębem. O Fatimie
zaczęto mówić sześćdziesiąt lat temu, przedtem nikt o niej
nie wspominał - ani geografowie, ani historycy. Począwszy
od 1917 roku wszyscy wiedzą, że Fatima jest położona w
łańcuchu górskim Estrella 130 km na północ od Lizbony,
prawie w samym geograficznym środku Portugalii. Od tego
czasu zaczęła się jej historia. Dzięki cudom, jej
przeznaczeniem jest sława i promieniowanie przez wieki.
Opowiada ona ludziom swe orędzie zbawienia obwieszczone
przez Tę, którą ludy wychwalają i czczą jako Matkę Boską z
Fatimy. Zstąpiła Ona na tę błogosławioną ziemię, by
rozmawiać z trójką małych dzieci i przekazać światu orędzie
nadziei, miłości i pokoju.
Każdego 13 – ego dnia miesiąca nasza wspólnota
parafialna gromadzi się na nabożeństwach fatimskich, by
rozważać tajemnice Różańca św. oraz w procesji z figurą
Matki Bożej Fatimskiej oddać cześć Tej, która wstawia się za
nami u swego Syna.
W październiku przeżywać będziemy ostatnie nabożeństwo
fatimskie w tym roku. Tradycyjnie wyruszymy w procesji
ulicami naszego miasta, by zamanifestować naszą wiarę i
miłość wobec Maryi i Jej Syna. Niech za tym zewnętrznym
gestem idzie również nasze chrześcijańskie życie.
Red.
2.

„Odmawiajcie Różaniec”
Podczas siedmiu objawień w Fatimie Matka
Boża
wielokrotnie zachęcała do codziennego
odmawiania Różańca. Prosiła też o modlitwę w intencji
grzeszników, ponieważ wielu z nich idzie do piekła,
dlatego że nikt się za nich nie modli. Dziś, po 93 latach
od pierwszego objawienia, które nastąpiło 13 maja 1917
roku, prośby Maryi musimy stale wypełniać w naszym
życiu.
Przed prawą dłonią Matki Bożej znajdowało się serce
otoczone cierniami, które wydawały się w nie wbijać.
Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi
znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło
zadośćuczynienia
–
taki
obraz
znieważanego
Niepokalanego Serca Maryi widziało troje dzieci, które
dostąpiły zaszczytu spotkania z Matką Bożą w Fatimie:
10-letnia Łucja, 9-letnia Hiacynta i 7-letni Franciszek.
Dziś, choć minęło tyle lat od tamtych objawień, serce
Maryi jest ciągle znieważane przez grzeszników. I tak jak
wtedy prosi Ona, abyśmy odmawiali Różaniec, który jest
najskuteczniejszą bronią na grzechy i szerzące się na
świecie zło.
Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw
Różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej
następujące obietnice, przekazywane w tradycji Zakonu
dominikańskiego:
1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą
odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną
szczególną łaskę.
2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój
Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą
opiekę i wielkie łaski.
3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią
przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości,
usunie grzechy, wytępi herezje.
4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze
zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca
ludzkie odwróci od próżnej miłości świata,
a pociągnie do miłości Boga i podniesie je
do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż
dusz uświęci ta modlitwa.
5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie
Różaniec św., rozważając równocześnie
Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie
doświadczy gniewu Bożego, nie umrze
nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest
grzesznikiem.
7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie
umrą bez Sakramentów Świętych.
8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec,
mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię
łask, aby w życiu i przy śmierci
uczestniczyli w zasługach Świętych.
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Tygodnik Parafialny
W tym numerze: O X Dniu Papieskim – str. 1-2; O nabożeństwie Fatimskim – str. 2; O Nabożeństwie Różańcowym – str. 2-3;
Ogłoszenia parafialne – str. 3; Intencje mszalne – str. 4.

X Dzień Papieski
10 października przeżywamy X Dzień Papieski pod hasłem: „Jan
Paweł II – odwaga świętości”. Z okazji kolejnej rocznicy wyboru
naszego rodaka na Stolicę Apostolską, biskupi zebrani na 352
spotkaniu Konferencji Episkopatu Polski wystosowali List
Pasterski do wszystkich wiernych. List ten był odczytany w
niedzielę 3 października we wszystkich parafiach. Mogliśmy w
nim przeczytać m.in.: „Ojciec Święty Jan Paweł II dawał
niejednokrotnie dowód swej niezwykłej odwagi w trudnych
sytuacjach życiowych. Dziś chcemy podkreślić fakt, że
wszystkie jego działania wynikały z dążenia
do świętości osobistej. Jej źródłem było
głębokie zjednoczenie z Bogiem, przez
Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Wiara
nadawała kształt jego osobistej urzekającej
świętości, którą dostrzegali wszyscy.
Fundamentem tego dążenia było ujmujące
człowieczeństwo Jana Pawła II. Wszystko,
co czynił, było zwyczajne, proste i
konsekwentne. Spontanicznie odnosiło się
wrażenie, że pragnienie świętości jest
naczelnym motywem jego działania, o którym nie zapominał w
żadnej
chwili
życia.
Opatrznościowe było i to, że również jako papież jawił się w
całej swej ludzkiej prawdzie przed światem. Było to widoczne
podczas jego modlitwy, pracy, studium, twórczej aktywności,
spotkań z ludźmi, uprawiania sportu, zauroczenia pięknem
przyrody, sprawowania posługi kapłana, biskupa czy papieża.
Mogli to dostrzegać wszyscy podczas jego spotkań
indywidualnych i podczas wielkich liturgii, w chwili medytacji i
w kierowaniu Kościołem oraz kiedy pochylał się z miłością nad
biedą człowieka; również wtedy, gdy w trosce o jego dobro
obnażał poglądy tych, którzy chcieli wyprowadzić człowieka na

błędne drogi. W każdej sytuacji z odwagą stawał w obronie
godności osoby ludzkiej i praw rodziny.
Na sercu leżały mu trzy wielkie wartości, które mają istotne
znaczenie: życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
wielkość i świętość trwałego związku małżeńskiego mężczyzny i
kobiety, którego owocem jest nowy człowiek, i wreszcie rodzina,
która otacza opieką człowieka na wszystkich etapach jego
życia.”
Dzień Papieski naznaczony jest wieloma inicjatywami
podejmowanymi na rzecz dobra drugiego
człowieka. Oprócz modlitwy, pogłębionej
refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II i
związanymi
z
tym
wydarzeniami
kulturalnymi – wspierana jest akcja na rzecz
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Powstała ona przed dziesięciu laty. Dziś
obejmuje tysiące młodych, zdolnych
Polaków, którzy dzięki niej mogą uczyć się
i studiować. Stypendyści są „żywym
pomnikiem” budowanym przez Polaków
Janowi Pawłowi II. Jest to możliwe dzięki ofiarności ludzi
dobrej woli, okazywanej w czasie zbiórki podczas Dnia
Papieskiego. Taka zbiórka przeprowadzana jest róawnież w
naszej parafii przez młodzież.
Ku czci naszego rodaka – kandydata na ołtarze, w niedzielę 10
i poniedziałek 11 października uczniowie Zespołu
Oświatowego w Starych Kobiałkach – szkoły, która nosi imię
papieża Polaka, zaprezentują montaż słowno – muzyczny.
Przewidziane są również inne atrakcje.
Uroczystości odbędą się w kościele parafialnym w
Stoczku Łukowskim oraz w Zespole Oświatowym w Starych
Kobiałkach.
1.
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INTENCJE 11-17 października 2010r
Gregorianka od 1 października za + Jadwigę i Jerzego Luty - zam. córka
PONIEDZIAŁEK 11 października
7:00
+Krzysztofa (1r),Jadwigę(7r),Tadeusza(11r),c.r Świeczaków, Osiaków i Soćków
Świeczak Janina
7:00
+ Henryka,Janinę Władysława, Ewę, Stanisława, c.r. Osiaków, Koniecznych, Rosów
Konieczna Bożena
7:00
+ Kazimierza Bareja (25r.), c.r. Barejów i Kaczorów
Osiak
7.00
....................................
17.00
Różaniec Msza św: + Leokadię, Juliana, Stanisława, Józefa, c.r. Skwarków, Redów
Skwarek Elżbieta
WTOREK 12 października
7:00
+ Jana, Walerię, Romana, Witolda, c.r. Rosów, Franciszka, Józefę, Apolonię, Bogumiłę, Mariannę, dziadkó,
Bogusz Wanda
chrzestnych, c.r. Boguszów
7:00
+ Wandę, Bogumiła, Władysława, Franciszka, Kazimierę, Mariana, Wacława, c.r. Federczyków,
Więckowska
Więckowskich, Rosów, dziadków z obojga stron
Barbara
7.00
+ Edmunda, Mariannę, Stefanię, Bronisławę, Stanisława, Annę, c.r. Kucińskich, Kozickich
Kucińska Rozalia
7.00
+ Czesława (10r.), Piotra, Józefa, stanisława, c.r. Dynków, Jana, Weronikę, Stanisława, c.r. Domańskich
Dynek Genowefa
17.00
Różaniec i Msz św.: Dzięk – błag. w 18r. urodzin Alberta o dary Ducha św. i dobry wybór drogi życiowej
Wołoszka Anna
ŚRODA 13 października
7:00
+ Edwarda Zwolińskiego, c.r. Zwolińskich, Jaworskich i Raczków
Zwolińska Emilia
7.00
Krawczyk Jan
7.00
Skorupa Marianna
7.00
+ Bronisława, Helenę, Eugeniusza, Wiesława, Michała
Osiak Marian
16.30
Różaniec Fatimski
Nowen + Stanisława, Bronisławę, Kazimierza, Władysława, Jana, Franciszka, Katarzynę, c.r. Nagów,
Zofia Szczepaniak
nowa
Szczepaniaków, Wysockich i Gajowniczków
+ Michała Plewka (10r.), Mariana, c.r. Plewków, Chudków, Dynków, Siemieńców
+ Jana Bogusza
+ Wojciech Misiora (r.), Bronisławę, Józefa, c.r. Misiorów i Stosiów
Dzięk – błag. w 18r. urodzin Michała
+ Mariannę (5r.), Ludwika, Stefana, Piotra, Bogdana, c.r. Soćków i Przybyszów
Misior Jadwiga
O Boże błog., zdrowie, opiekę MB dla Teresy i jej rodziny
CZWARTEK 14 października
7:00
+ Tadeusza Jaworskiego
Jaworska Bolesława
7:00
+ Stanisławę Barej (1r.)
Barej Tadeusz
7.00
+ Jadwigę, Jana, c.r. Bujarskich, Szczepańczyków
Szczepańczyk Bożena
7.00
17.00

........................................................
Różaniec i Msza św.: + c.r. Moreniów, Lutych, Dylewiczów, Żebrowskich, Bąków, Świątków, Andrzeja
Bogusza
PIĄTEK 15 października
7:00
+ Janinę Dadacz, Irenę, c.r. Dadaczów
7:00
+ Józefę i Andrzeja, c.r. Rosów
7:00
+ Hannę Gac (2r.)
7.00
17.00
Różaniec I Msza św.:+ Jana (7r.), Juliannę, Bronisława, Antoniego, Jana, Janinę, Mariana, Wiesława, c.r.
Łubkowskich, Błażejaków, Prusów, Łęczyckich i Gastołków
SOBOTA 16 października
7:00
+ Dominika, Jana, Leokadię, Stanisława, Piotra, Aleksandrę, Weronikę
7: 00
+ Jadwigę Rosa
9.00
+ Władysława (21r.), rodziców, ks. Matyskę, Stefanię Soćko, c.r. Woźnych, Matysków, Soćków
16:00- śluby
18.00
NIEDZIELA 17 października
7.30
+ Józefa Będę (6r.), c.r. Budów i Skubów
7.30
+ Jan (7r.), rodziców, c.r. Zarzyckich i Kępów
9.00
9.00
10.20
Dz-bł w int. Anny i Leszka z racji 16 rocz. ślubu oraz w 14r. ślubu Iwony i Mariusza
10.20
12:00
Za Parafian
16.30
+ Jana (r.), Bronisławę, Stefanię, Jana, Anielę, c.r. Sektów i Lechów
poza
Dzięk. – błag. w 30 r. ślubu Teresy i Sławomira Piskorzów
poza
+ Jadwigę, Polikarpa Marciniak, c.r. Marciniaków, Piatczyców, kapłanów, dusze czyścowe
Dane teleadresowe: e-mail: k_chacinski@poczta.onet.pl
tel. (25)797-01-16 – ks. Proboszcz Stanisław Małek
tel. (25)797-07-24 – ks. Krzysztof Chaciński – odpowiedzialny za redakcję.

4.

Błaszkiewicz

Dadacz Wiesława
Rosa Bogumiła
Gac Jacek
Szmigiel Mieczysław
Błażejak Alina
Janina Lasota
Edward Rosa
Woźna Marta

Buda Alfred
Zarzycka Wiesława
Szczepanik
Kusio Aniela
Mućko Lucyna
Lasota Grzegorz
Sekta Jan
dzieci
Joanna Kajka

