Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 6 (77) Rok III 07. 02. 2016

V Niedziela Zwykła

Rok Miłosierdzia
8.12.2015 – 20.11. 2016

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 6, 1-2a.3-8 (Powołanie proroka)
Psalm responsoryjny: Ps 138,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8
Drugie czytanie: 1 Kor 15,1-11 (Świadectwo Pawła o Chrystusie)
Ewangelia: Łk 5,1-11 (Zostawili wszystko i poszli za Jezusem)

Dlaczego Środa „Popielcowa”?
Instytucja Środy Popielcowej powstawała stopniowo wraz z rozwojem okresu
Wielkiego Postu, który kształtował się z związku ze świętami paschalnymi. Jak
zauważają historycy liturgii, pierwotnie Wielki Post trwał 40 dni, idąc za sugestią
symboliki czterdziestki z Pisma Świętego, obejmując wtedy dzień Wielkiego Piątku
i Wielkiej Soboty, a więc niecałe dwa dni przed zmartwychwstaniem Pańskim. Służył
tym samym za bezpośrednie przygotowanie duchowe i fizyczne do Świąt
Paschalnych (Ireneusz i Tertulian). W III wieku obchodzi się już w ramach postu cały
tydzień. Na początku IV
wieku znany był już
post czterdziestodniowy
na wzór poszczącego
Jezusa
na
pustyni,
nazywany po łacinie
Quadragesima (Atanazy,
Cyryl Jerozolimski). Na
Wschodzie obchodzono
go przez osiem tygodni
wykluczając soboty i
niedziele. Od VI wieku
w Rzymie rozpoczynano
post sześć tygodni
przed
Wielkanocą
dołączając doń w 604 r.
cztery
brakujące
dni
odliczone
przez
niedziele, które z natury
mając
charakter
świąteczny nie podpadały
pod post (Grzegorz
Wielki). Wtedy właśnie
wyznaczono
środę
przesuwając ją z niedzieli (caput ieiunii) jako początek Wielkiego Postu. W 1091 r.,
idąc za postanowieniami synodu w Benewencie, przyjął się zwyczaj posypywania
głów popiołem w środę rozpoczynającą Wielki Post upowszechniony następnie w
całym Kościele przez papieża Urbana II w 1099. Od tej pory nazywa się ją też
oficjalnie Środą Popielcową lub Popielcem. Jaka taka została ona ostatecznie
uprawomocniona w 1570 roku, po reformie liturgicznej Soboru Trydenckiego. Może
niejednego zastanawiać skąd się wzięła praktyka posypywania głów popiołem
i dlaczego skojarzono ją właśnie ze Środą Popielcową? Wzięła się ona z
chrześcijańskiej praktyki pokutnej, jaką od V w. rozpoczynano okres Wielkiego Postu,
w poprzedzający niedzielę poniedziałek, a od 604 r. w środę. Miał bowiem wtedy
miejsce sakrament pokuty publicznej. Był to swoisty obrzęd wypędzania publicznych
pokutników z kościoła. Po odbytej spowiedzi publicznej pokutnicy wychodzili przed
kościół, gdzie biskup z prezbiterami sypał na ich głowy popiół parafrazując słowa z
Księgi Rodzaju: „Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz; czyń
pokutę, abyś miał życie wieczne” (3,19).
(dokończenie na str.2)
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Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.30 – 18.00
sobota
8.00 – 9.30
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(17.00 –1X-1IV)
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

Po czym kropiono ich wodą świeconą oraz ich szaty pokutne, które
oni przywdziewali na cały okres Wielkiego Postu. Wtedy padali
twarzą na ziemię, a zgromadzony lud w kościele śpiewał nad nimi
Litanię do Wszystkich Świętych; w końcu wypędzano ich z
kościoła jak Adama i Ewę z raju. W X wieku do publicznych
pokutników zaczęli dołączać również inni wierni zgromadzeni w
kościele, którzy także uważali się za grzeszników i chcieli
pokutować. Stąd Kościół (papież Urban II), wychodząc naprzeciw
coraz bardziej rozpowszechniającej się praktyce zalecił na
soborze w Benewencie (1091) praktykowanie obrzędu posypania
głów popiołem w środę rozpoczynającą Wielki Post wszystkim
wiernym. Praktyka ta następnie przyjęła się w całym Kościele od
1099 r.; wtedy też sama środa przyjęła nazwę Środy Popielcowej.
/Ks. Ryszard Groń/

widzialnym znakiem i miejscem promowania kultury spotkania i
pokoju”, a „doświadczenie choroby i cierpienia” oraz „braterska
pomoc przyczyniają się do przezwyciężenia wszelkich granic i
podziałów”. Jako przykład wskazuje dwie siostry zakonne, córki
Ziemi Świętej, które kanonizował w maju tego roku. Św. Maria
Alfonsyna Danil Ghattas „była świadkiem łagodności i jedności”.
Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baouardy, „kobieta prosta i
niewykształcona, była posłuszna Duchowi Świętemu i stała się
narzędziem spotkania ze światem muzułmańskim” – pisze
Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Chorego.
/Radio Watykańskie/

Światowy Dzień Chorego 2016
Główne
obchody
najbliższego, już 24. z
kolei Światowego Dnia
Chorego odbędą się 11
lutego, w liturgiczne
wspomnienie
Najświętszej
Maryi
Panny z Lourdes, w
Ziemi
Świętej,
mianowicie w Nazarecie.
Dlatego w podpisanym dziś, we wspomnienie Matki Bożej
Bolesnej orędziu z tej okazji Papież nawiązał do ewangelicznego
opisu wesela w Kanie Galilejskiej, wybierając temat: „Zawierzmy
się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: «Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie» (J 2, 5)”. Wpisuje się on „bardzo dobrze –
podkreśla Ojciec Święty – w obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia”. Franciszek zauważa, że „choroba, zwłaszcza
ciężka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji”. Niesie z
sobą pytanie: „Dlaczego mnie to spotkało? Może prowadzić do
rozpaczy. W tych sytuacjach wiara w Boga jest z jednej strony
wystawiona na próbę, a jednocześnie ujawnia swą pozytywną
moc. Daje ona klucz, który pozwala odkryć głęboki sens tego, co
przeżywamy, pozwala nam zobaczyć, że choroba może być drogą
do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego boku,
dźwigając krzyż. Ten klucz daje nam Maryja, Matka, która dobrze
zna tę drogę”. Dlatego, jak pisze Papież, „uczta weselna w Kanie
jest ikoną Kościoła: w centrum jest miłosierny Jezus, który czyni
znak; wokół Niego są uczniowie, zalążek nowej wspólnoty; blisko
Jezusa i Jego uczniów jest Maryja, Matka opatrznościowa i
prosząca. Mamy Matkę, której oczy są czujne i dobre jak oczy
Syna; Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia”. Ojciec
Święty zwraca też uwagę, że Chrystus dokonując cudu w Kanie
posłużył się ludzką pomocą sług, którzy napełnili stągwie wodą.
My także mamy stawać się sługami innych. „Ten Światowy Dzień
Chorego, obchodzony uroczyście w Ziemi Świętej – pisze Papież
– pomoże urzeczywistnić życzenie, które wyraziłem w Bulli
ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: „Niech ten Rok
Jubileuszowy, przeżyty w miłosierdziu, ułatwi spotkanie z
judaizmem i z islamem oraz innymi szlachetnymi tradycjami
religijnymi. Niech sprawi, że staniemy się bardziej otwarci na
dialog, aby poznać się lepiej i wzajemnie zrozumieć. Niech
wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i pogardy, niech odrzuci
wszelką przemoc i dyskryminację” (por. Misericordiae Vultus, 23).
Ojciec Święty podkreśla, że „każdy szpital czy klinika mogą być

Rozliczenie Parafialnego
Zespołu Caritas za rok 2015
Rok 2015 rozpoczęliśmy kwotą 4.605,34 zł

Pozyskane środki w 2015 r.
16,562.88 zł
ofiary składane do puszek co miesiąc
731.53 zł
jałmużna wielkopostna
i Bożonarodzeniowa
560.00 zł
ofiary złożone przez osoby wspierające
2.310.00 zł
zysk ze sprzedaży świec Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom
857.42 zł
rozprowadzanie zniczy i dewocjonalii
1.412,21 zł
koncert charytatywny
810.00 zł
bombki cegiełki

całkowity przychód: 27,849.38 zł

Wydatki w 2015 r.
5,540.00 zł
1,404.39 zł
3.335,88 zł
4.526,50 zł
186.06 zł
475.95 zł
1,400.00 zł
2,544.52 zł
540.76 zł

dofinansowanie zimowiska i kolonii
leki
produkty do paczek żywnościowych
opłata za obiady dla dzieci
opłata za światło
pomoc doraźna
na leczenie
na węgiel
wydatki związane z działalnością

całkowita kwota wydatków : 19,954.06 zł
rok 2015 zamykamy kwotą 7.895,32 zł
Iwona Matysiak – Prezes
Parafialnego Zespołu Caritas
w Sobikowie

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o
godz. 10.00 adoracja Najśw. Sakramentu a
po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół
Różańcowych i wymiana tajemnic
różańcowych. Taca inwestycyjna w
pierwszą niedzielę miesiąca przeznaczona
jest na spłatę zadłużenia związanego z
remontem ogrodzenia cmentarnego. W
przyszłą niedzielę taca przeznaczona
będzie na nasze Seminarium Duchowne w
Warszawie.
2. W dniach 7-13 lutego br. przeżywać
będziemy 49. Tydzień Modlitw o
Trzeźwość Narodu. Jest to czas
przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a
także czas podejmowania ofiar w intencji
nawrócenia grzeszników.
3. W tym tygodniu w Środę Popielcową, 10
lutego rozpoczynamy Okres Wielkiego
Postu. Te 40 dni przygotowujące nas do
świąt Zmartwychwstania Pańskiego niech
będą dla nas czasem refleksji na swoim
życie i nad stanem wiary. Zgodnie z
tradycją Kościoła podejmujemy w tym
okresie różnego rodzaju uczynki pokutne i
ascetyczne, w tym abstynencji. W Środę
Popielcową Msze św. w Sobikowie o godz.
10.00 i 17.00 a w Czachówku o 18.00.
Podczas Mszy św. obrzęd poświęcenia
popiołu i posypania nim głów. Możliwość
spowiedzi podczas Mszy św. wieczornych.
W tym dniu obowiązuje nas post ścisły.
4. W czwartek 11 lutego wspomnienie
Najśw. Maryi Panny z Lourdes. Tego dnia
obchodzimy XXIV Światowy Dzień
Chorych. Hasłem tego dnia są słowa –
Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak
Maryia: „Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie”(J 2,5).
5. W piątek 12 lutego o godz. 18.00
zapraszamy członków Parafialnej Rady
Ekonomicznej na zebranie. Jego tematem
będą plany inwestycyjne na ten rok.

6. We wszystkie piątki Wielkiego Postu
odprawiamy
nabożeństwo
Drogi
Krzyżowej w Sobikowie o godz. 16.30, w
Czachówku o godz. 18.00. Nabożeństwo
Gorzkich Żali odprawiamy w każdą
niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. Za
udział w nim można raz w tygodniu
uzyskać Odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
7. Dzieci i młodzież z ks. Mariuszem
powróciły
z
tygodniowego
obozu
zimowego w Murzasichlu. Dziękujemy
wszystkim sponsorom a szczególnie
Urzędowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria
za dofinansowanie tego wyjazdu.

8. Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych.
Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz
naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego
dokonać należy wpisać na stronie 3 PIT 37 pod
nr. 137 numer KRS Caritas AW – 0000225750,
w nr. 139 PZC Sobików i zakreślić nr 140. W
ubiegłym roku z odpisu 1% wpłynęło na naszą
rzecz 3500,- zł. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Powiatowy Ośrodek Interwencji
Kryzysowej, ul. Ks. Z. Sajny 2a,
05-530 Góra Kalwaria, tel. 22 757
68 20, 22 736 31 21. Czynny całą
dobę. Tu można skorzystać
z
kompleksowej
pomocy
psychologów, psychiatry, prawnika
i
doradcy
rodzinnego.
W
uzasadnionych przypadkach udziela
schronienia dla osób i rodzin z
powiatu piaseczyńskiego.

Intencje Mszalne 07 II – 14 II 2016
Niedziela 07.02.
8.30 (Czachówek) + Stefana Jachymskiego
Refleksja na
8.30 (Czachówek) + Henryka, Jana Antosiewiczów,
V
Niedzielę
Zwykłą
Stanisławy Kabańskiej
„Wpuść Jezusa do
10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jana z okazji 75
rocz. ur.
siebie”
12.00 + Marka w 5 rocz. śm. , Jerzego, Jana Kurów
CHRZEST: Tomasz Paczesny
Piękna wymiana: najpierw Piotr wpuścił Jezusa
13.15 + Helenę Olejniczak w 19 rocz. śm. , Ignacego
Auguścika, zm. z rodz. Olejniczaków i Auguścików
do swego życia, pozwalając Mu wejść do jego
13.15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Tomasza
łodzi i zarzucając sieci na Jego słowo; potem
Szymańskiego z okazji ur. i im.
Jezus wpuścił Piotra do swego życia, bo to
Środa 10.02.
właśnie oznaczają słowa: "Odtąd ludzi będziesz
10.00 Int. wolna
łowił". Taka jest kolejność w życiu każdego
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
człowieka: najpierw wpuszczamy Jezusa do
Za parafian
siebie, a potem On wpuszcza nas do siebie.
18.00 (Czachówek) Int. wolna
Ta kolejność musi być zachowana, bo bez
Piątek 12.02.
obecności Jezusa nie zdołamy "zostawić
16.30 Droga Krzyżowa
wszystkiego", czyli nie wyrwiemy się
17.00 Int. wolna
z "grajdołka" własnego egoizmu. A wejście
Sobota, 13.02.
w życie Jezusa oznacza decyzję, że będziemy Go
16.30 + Krystyny Pieniążek w 30 dni po śmierci
naśladować ze wszystkich swoich sił.
17.00 Int. wolna
Niedziela 14.02.
/Mieczysław Łusiak SJ/
8.30 (Czachówek) + Ewę Jasik
10.00 + Genowefy Masnej w 5 rocz. śmierci
Gorzkie Żale

12.00 + Heleny Andziak w 21 rocz. śmierci
- wpis tygodnia
CHRZEST: Bartosz Dzwonkowski
13.15 Za parafian
Tłum cisnął się, aby słuchać słowa
18.00 + Mieczysława Śliwińskiego, Krystyny
Bożego
Adamskiej, Genowefy, Henryka Białęckich
Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów do
A słowa Jezusa, zdumiewały i to
Bierzmowania
intencje spisano 28.01.16
niejednego

Weekly tweet

Był i Szymon Piotr, przekorny,
a nawet śmieszny
Jednak gdy uznał małość swą
«Odejdź ode mnie, Panie,
bo jestem człowiek grzeszny».
Jezus docenił wielkość pokory
i postanowił
«Nie bój się, odtąd ludzi będziesz
łowił».
Kazimierz

Zapraszamy na
Nabożeństwa
Drogi Krzyżowej
w każdy piątek w
Wielkim Poście:
- godz. 16:30 w Sobikowie
- godz. 18:00 w Czachówku
oraz na Nabożeństwo Gorzkich Żali w
Niedzielę Wielkiego Postu po Mszy Św.
o godz. 10.00
/Duszpasterze/
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