Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 11 (82) Rok III 13.03.2016

V Niedziela Wielkiego Postu

Rok Miłosierdzia
8.12.2015 – 20.11. 2016

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 43,16-21 (Obietnica nowego wyzwolenia)
Psalm responsoryjny: Ps 126,1-2ab.2cd i 4.5.6
Drugie czytanie: Flp 3,8-14 (Upodabniać się do śmierci Chrystusa)
Ewangelia: J 8,1-11 (Od tej chwili już nie grzesz)

Po co Rekolekcje Wielkopostne?
Zwykle naszemu życiu towarzyszy nieustanny bieg i gonitwa za
sprawami codziennymi. Coraz częściej na wszystko brakuje nam czasu.
Człowiek potrzebuje na chwilę zatrzymać się, nabrać sił na dalszą część
trudnego życia. Rekolekcje dają taką możliwość. Są one ogromnym
wsparciem duchowym dla nas zabieganych ludzi. - Rekolekcje to czas,
w którym możemy się zatrzymać, zwolnić tempo, zastanowić się nad tym,
co tak naprawdę jest w naszym życiu najważniejsze, co jest jego celem mówi Jowita Kostrzewska, mieszkanka Blachowni. - Musimy też
uświadomić sobie, w którym miejscu naszego życia jest Bóg i kim są dla
nas bliźni. To okres, który służy odnowie duchowej i pogłębieniu naszej
wiary. Rekolekcje uczą nas, jak z dystansem spojrzeć na własne życie.
Człowiek czasów współczesnych zagubił gdzieś wymiar duchowy
własnego życia. Spogląda na życie coraz częściej z perspektywy
ekonomii, sukcesu. Rekolekcje to czas szczególnej mobilizacji duchowej
w parafii. Każdy z nas potrzebuje momentu zatrzymania się, czasu na
refleksję, zastanowienia się nad swoim życiem.
/ks. Mariusz Frukacz/
Rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Witamy
w naszej wspólnocie ks. Mariusza Boguszewskiego,
wicedyrektora Organizacji Kościół w Potrzebie, który będzie
naszym Duchowym przewodnikiem podczas ćwiczeń
rekolekcyjnych. Ks. Mariuszowi życzymy wielu łask Bożych
i Darów Ducha Św. w czasie głoszenia Rekolekcji
i w całym życiu kapłańskim.
/Duszpasterze/
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św. Stanisława BM
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05-530 Góra Kalwaria
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Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki
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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

Jak żyć po śmierci Boga? - Umrzeć, aby
zmartwychwstać – cierpienie Piąte kazanie pasyjne
Nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś będąc jeszcze
dzieckiem, wbijałeś może gwoździe do drewna. Może
kiedyś przytrafiło Ci się nawet wbijać gwoździa w rosnące
drzewo. Różnica jest wielka – gdy wbijasz gwoździa w
drewno nie czujesz nic. Gdy wbijasz w żyjącą tkankę
drzewa, przechodzi Cię dreszcz, bo wiesz podświadomie, że
to może zaboleć. Popatrz się na swoją rękę – bardzo ją
kochasz, bo jest częścią ciebie. Wyobraź sobie, że przez tą
rękę przechodzi dwadzieścia centymetrów żelaza,
przebijając tkanki skóry, rwąc żyły i miażdżąc kości,
podrażniając nerwy. Nie wyobrazisz sobie tego cierpienia.
Chyba, że w swoim życiu doświadczyłeś takiego bólu.
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, jest dla nas w tym
wielkim poście Anno Domini 2016, stąpaniem po wąskiej
kładce wiary, a właściwie przeskakiwaniem z kamienia na
kamień, w wielkim strumieniu współczesnego świata.
Byliśmy już na kamieniu o nazwie wiara, zatrzymaliśmy się
na „prawdzie”, by przeskoczyć na „Boże Królowanie”.
Naszą nogę oparliśmy również na „jedności”, która w
ostatnich dniach w Polsce i Kościele jest tak bardzo
potrzebna. Piąty kamień, na którym dziś stoimy, to kamień
milowy, największy – to ogromny głaz. Nosi nazwę:
cierpienie. Aby ten głaz nas nie przygniótł, postarajmy się
wejść w tajemnicę, która aż do czasu Męki Chrystusowej
była zakryta. Zakryta jest także dla tych, którzy zabili w
swym sercu miłość do Boga. Stajemy dziś pod krzyżem.
Znakiem śmierci i znakiem cierpienia. Opis męczarni
człowieka na krzyżu mógłby być długi. To agonia, którą
można porównać do wszechogarniającego bólu osoby w
ostatnim stadium choroby nowotworowej. Ból, którego nie
uśmierzą już żadne środki. Nie bolą poszczególne narządy
czy miejsca, lecz cierpienie ogarnia całe ciało. Jezus na
krzyżu umierał rzeczywiście około trzech godzin, tak jak
przekazuje to tradycja. Zmarł o wiele wcześniej na skutek
biczowania i wykrwawienia, bo standardowa męka
krzyżowa trwała nawet do trzech dni. Jak pokazują
wykopaliska archeologiczne, człowiek mógł być
zawieszony na krzyżu na dwa sposoby – prosty, który
znamy z naszych chrześcijańskich wizerunków oraz
ukośny, kiedy nogi przybijano nie od góry stopy, ale z boku,
poniżej kostki. Wtedy nogi były dodatkowo skręcone o 90
stopni. Obie te formy krzyżowania miały jeden cel:
unieruchomić człowieka w niewygodnej pozycji, aby z
czasem coraz bardziej zmęczony, umarł w końcu przez
uduszenie – zatrucie dwutlenkiem węgla. Chrystus zawieszony
na krzyżu cierpiał w dwóch pozycjach: w jednej wisiał przez
dłuższy czas odpoczywając na wydechu, druga pozycja
zmuszała go do podźwignięcia się na nogach i podciągnięcia na
ramionach, aby zaczerpnąć powietrza. Gdy już nie miał sił się
podciągać, nastąpiła śmierć. Dlatego też połamano golenie, czyli
kości nogi między kolanem a stopą, współskazańcom Jezusa,
aby przyśpieszyć ich zgon. Ale okrucieństwo krzyża nie jest tu
najważniejsze. Najważniejszy jest testament z krzyża i trzy
prawdy o cierpieniu, wyłożone w tym ostatnim wykładzie,
jakiego udzielił Zbawiciel. Po pierwsze: gdy cierpisz, nawet jeśli
masz świetną obsługę i bliskich na wyciągnięcie ręki, zawsze
jesteś sam. Po drugie, cierpienie ogałaca ze wszystkiego – nic
nie cieszy, bo drąży mnie ból. I po trzecie: cierpienie skupia
człowieka na sobie. Czego w głębi serca boimy się najbardziej?

Patrząc na przewlekle chorego, starszego, który z dnia na dzień
dziecinnieje, którego mózg przestaje normalnie funkcjonować,
który staje się nieznośny dla otoczenia, zgryźliwy, a nawet
wulgarny, pytasz siebie: czy ja też tak będę cierpieć? Czy ja też
tak zdziecinnieję albo odejdę od zmysłów? Jak się zestarzeję?
Jaka czeka mnie śmierć? Te pytania rodzą się, gdy patrzymy na
Chrystusowy krzyż i na krzyż ludzkiego cierpienia. Ale nie
wolno popełnić kardynalnego błędu: zatrzymania się na krzyżu
i uczynienia z niego celu życia. Chrystusowa Męka wiodła nas
w tym roku po krętych uliczkach współczesnego świata. To
ostatnie nasze spotkanie pasyjne. Już Wielki Tydzień stuka w
okna naszych domów palmami Niedzieli Męki Pańskiej. Bóg
stuka do naszych serc delikatnie i prosi byśmy Go zaprosili do
środka. Siostro, bracie. Gdy staniesz na ostatnim kamieniu
wędrówki w górę strumienia życia, kamieniu cierpienia
i śmierci, pamiętaj, że przejdziesz po nim bezpiecznie tylko
wtedy, gdy za rękę chwycisz Boga. Samemu się utopisz. Nie
pozwól, abyś swoim życiem zabił Boga w sercu. Amen.
/ks. Rafał Starzak/

Sobota 12.03.2016 r.
godz. 17:00 - Msza Święta na rozpoczęcie Rekolekcji.
Niedziela 13.03.2016 r.
godz. 8:30 - Msza Święta z nauką
ogólną w Czachówku.
godz.10:00 - Msza Święta z nauką ogólną.
godz. 12.00 - Msza Święta z nauką ogólną.
godz. 13:15 - Msza Święta z nauką dla dzieci.
godz.18:00 - Msza Święta z nauką dla młodzieży.
Poniedziałek 14.03.2016 r.
godz. 8.20 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci w SP w Czaplinku.
godz. 9.05 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci w kaplicy w Czachówku.
godz. 11.30 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci w Dobieszu.
godz. 12.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży w Gimnazjum w
Cendrowicach.
godz. 18.00 - Msza Święta z nauką ogólną.
godz. 19:30 - Msza Święta z nauką ogólną w Czachówku.
Wtorek 15.03.2016 r.
godz. 8.20 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci w SP w Czaplinku.
godz. 9.05 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci w kaplicy w Czachówku.
godz. 10:00 - Msza Święta z nauką ogólną w Sobikowie.
godz. 11.30 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci w Dobieszu.
godz. 12.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży w Gimnazjum w
Cendrowicach.
godz. 18.00 - Msza Święta z nauką ogólną.
godz. 19:30 - Msza Święta z nauką ogólną w Czachówku.
Środa 16.03.2016 r.
godz. 8.30 – Msza Święta dla Gimnazjum.
godz. 10.00 – Msza Święta z nauką ogólną.
godz. 11.30 – Msza Święta z nauką dla Dzieci ze Szkół
Podstawowych.
godz. 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną.
godz. 19.30 - Msza Święta na zakończenie Rekolekcji w Czachówku.
UWAGA!!!
Wtorek – Dzień Chorych.
Środa jest dniem spowiedzi rekolekcyjnej.
Zapraszamy od godz. 8.00 do godz. 12.00 i od godz. 17.00.
Ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński
Proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W 3. rocznicę wyboru Ojca Świętego Franciszka,
obchodzimy Święto Papieskie. We Mszy św. o
godz.12.00 po modlitwie po Komunii Świętej
odśpiewamy hymn dziękczynny Ciebie Boga
wysławiamy.
2. Rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Potrwają
one do środy 16 marca. Prowadzi je ks. Mariusz
Boguszewski z diec. drohiczyńskiej, wicedyrektor
organizacji Kościół w Potrzebie. Nauki rekolekcyjne
głoszone będą na wszystkich Mszach św.
niedzielnych oraz o godz. 10.00 i 18.00 w kościele
oraz o godz. 19.30 w Czachówku. We wtorek dzień
chorych. Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy
chcieliby aby odwiedzić ich z komunią św. do zakrystii
lub kancelarii. W środę dzień spowiedzi.
Szczegółowy program wywieszony jest w gablotach
przed kościołem i umieszczony jest na stronie
internetowej. Taca zbierana podczas Mszy św. w dni
powszednie rekolekcji przeznaczona jest na wsparcie
inicjatyw duszpasterskich księdza rekolekcjonisty.
Prosimy o takie zarezerwowanie czasu aby możliwy
był jak najliczniejszy udziału w rekolekcjach.
3. Dziś społeczność Szkoły Podstawowej im.
Kazimierza Górskiego w Czaplinku tradycyjnie
zaprasza na Kiermasz Wielkanocny przy Kościele.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na
organizację Dnia Dziecka, dla uczniów szkoły.
4. W piątek 18 marca o godz. 18.00 odprawimy
nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii.
Poprzedzi je Msza św. o godz. 17.00. Zapraszamy.
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.
5. W sobotę 19 marca 2016 roku, będziemy
przeżywać w naszej Archidiecezji – Diecezjalne Dni
Młodzieży pod hasłem Biblijna Góra Moria,
przygotowujące do przyjęcia młodych z całego świata
podczas Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016
roku. Tego dnia podobnie jak w latach ubiegłych,
nasza młodzież spotka się z księdzem biskupem w
kościele Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie.
Początek uroczystości o godz. 11.00, przybycie
Księdza Biskupa o godz. 12.00.
6. W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa.
Błogosławieństwo palm przed każdą Mszą św.
Uroczysta procesja z palmami odbędzie się podczas
Mszy Św. dla dzieci. o godz. 13.15. Dzieci i wiernych
prosimy by na początku Eucharystii zgromadzić się

przy wejściu do Kościoła, ponieważ tam
rozpoczniemy Mszę Św. i procesję na pamiątkę
uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
7. Przez kolejne niedziele nasi Ministranci będą
rozprowadzać palmy wielkanocne. Całkowity dochód
ze sprzedaży Ministranci chcą przeznaczyć na
dofinansowanie letniego obozu, na który wyjadą w
wakacje. Zachęcamy do wsparcia naszych
Ministrantów.
8. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę
funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy
mieszkańcom Gabryelina, Karoliny, Czaplinka,
Julianowa. Dobiesza i Krępy za złożone w tym
tygodniu ofiary na ten cel.
9. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z prośbą o
przekazywanie trwałych produktów spożywczych do
paczek wielkanocnych dla swoich podopiecznych.
Dary możemy składać do kosza wystawionego przy
bocznym ołtarzu, w kaplicy w Czachówku oraz w
sklepach spożywczych w Czachówku i Gabryelinie.
Wszystkim ofiarodawcom w imieniu Caritas i
podopiecznych składamy serdeczne Bóg zapłać!
10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Paweł Kamiński, kawaler z Buczynowa w par.
tutejszej i Paulina Kluczyk, panna z Grobic w par.
tutejszej. Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
11. Jeden z nauczycieli Gimnazjum w Cendrowicach
organizuje 30 kwietnia wyjazd do Teatru w Radomiu
na przedstawienie „Dajcie mi Tenora”. Koszt 60,- zł.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do
Ks. Mariusza.
12. W przyszła niedzielę 20 marca Msza Święta i
spotkanie dla Dzieci pierwszokomunijnych i ich
rodziców. Obecność obowiązkowa.
13. Trwa 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.
14. W dniach 30.04. – 2.05. 2016 r. planujemy
zorganizowanie pielgrzymki do Karpacza, Wrocławia
i Jeleniej Góry. Koszt 500 zł. Program pielgrzymki i
zapisy u ks. Mariusza.
15. 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 13 III – 20 III 2016
Niedziela, 13.03. V Niedziela Wielkiego Postu, Rekolekcje
8.30(Czachówek) + Eugeniusza Pietranika
8.30(Czachówek) + Ewy Jasik
10.00 + Józefa, Marianny, Franciszka Łuczaków, dziadków
Łuczaków
10.00 + Henryka w 13 rocz. śm. , Leokadii, Zdzisława, Cecylii,
Józefa Chmielewskich
Gorzkie Żale
12.00 + Franciszka w 33 rocz. śm. , zm. z rodz. Kucińskich,
Borowskich, Kazimiery, Józefa, Mirosława Gutt, Józefę, Henryka
Rudzkich
12.00 + Szczepana, Cecylii, Antoniego, Tadeusza, Henryka
Miszkowskich, Krystyny, Stanisława Świątkiewiczów, dziadków
Miszkowskich
CHRZEST: Nikola Nowak
13.15 + Feliksa Wrotka w 2 rocz. śm.
13.15 + Krystyny (im.), Marcjanny, Wacława Lewandowskich
18.00 + Stanisława Lipki
Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania
Poniedziałek 14.03.
10.00 + Katarzyny Zakrzewskiej w 23 rocz. śmierci
18.00 + Bolesława Pilackiego w 16 rocz. śm. , zm. z rodz.
Królaków
19:30(Czachówek) O bł. Boże dla Kazimierza z okazji imienin
Wtorek 15.03.
10.00 + Alicji Szturemskiej – int. od mieszkańców Ługówki
18.00 + Zofii, Feliksa Szyperów, Marianny, Władysława
Widłaków
19.30(Czachówek) O nawrócenie dla Marka i dar wiary dla
rodziny
Środa 16.03.
8.30 W int. Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów Gimnazjum im.
Feliksa Kapackiego w Cendrowicach
10.00 + Mieczysława Śliwińskiego, Krystyny Adamskiej,
Genowefy, Henryka Białęckich
11.30 W int. Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów Szkół
Podstawowych
18.00 + Pawła Pęczka w 2 rocz. śmierci
19.30(Czachówek) Msza Św. na zakończenie Rekolekcji
+ c.r. Barczyk i Kusz
Piątek 18.03.
17.00 + Józefa, Wandy Marczaków
18.00 Droga Krzyżowa ulicami parafii
Sobota, 19.03.
15.30 + Józefa, Jana, Anny Piechów, Zofii, Władysława
Piecyków, zm. z rodz. Piechów i Piecyków
16.00 + Marianny w 10 rocz. śm. , Stanisława Szymańskich,
Józefa Szweda, zm. z rodz. Szymańskich, Szczepańskich i
Szwedów

Refleksja na
V Niedzielę
Wielkiego Postu
„Jezus walczy miłością ”
Osądzanie,
wytykanie
grzechów
i potępianie nie jest sposobem na walkę ze złem. Dlatego dla
osądzania, wytykania grzechów i potępiania nie należy posługiwać
się Bogiem. Kiedy próbujemy to robić, On nie reaguje, lecz pisze
palcem po ziemi. I efekt bywa taki, jak w dzisiejszej Ewangelii, że
oskarżyciele odchodzą od Jezusa, a pozostaje przy Nim grzesznica.
Tak! Potępianie ludzi z powodu zła, które czynią może łatwo oddalić
nas od Boga! Na zło nie można być obojętnym, ale nie należy z nim
walczyć kamieniami. Ze złem trzeba walczyć miłością, która "uderza"
w człowieka mocno, ale go nie rani.
/Mieczysław Łusiak SJ/
12.00 + Stanisławy, Ryszarda i Tadeusza Piekarniaków, Zdzisława
Chmielewskiego
CHRZEST: Ignacy Borowski
13.15 . + Zbigniewa, Heleny, Władysława Czupryńskich, Jana Należytego,
Bronisławy Krawczyk
13.15 + Krzysztofa Szokalskiego, Adeli, Władysława i Waldemara
Balickich
Msza Św. i spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców
pierwszokomunijnych
intencje spisano 11.03.16



Weekly tweet

- wpis tygodnia

Czy i ty jesteś bez grzechu i niewinności masz
znamię
«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy
rzuci na nią kamień».
Odeszli, i ty, i ja, mamy jeszcze sumienia, moi mili.
«I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a już nie grzesz
od tej chwili ».
skorzystaj z okazji spowiedzi, to czas Miłosierdzia
posłuchaj swej duszy, Kościoła i papieskiego
orędzia.
Kazimierz




Tweet od Papieża

16.30 + Józefa (im.), Marianny Molaków, zm. z rodz. Hiltów i Molaków
17.00 + Józefa, Marianny Maciaków, Stanisławy Kaczmarskiej,
Jadwigi Grzesiak
Niedziela, 20.03. Niedziela Palmowa
8.30(Czachówek) + Anny, Władysława Dzwonkowskich
10.00 + Zbigniewa Wlazła (im.)
10.00 + Lucyny, Henryka Pawlickich
Gorzkie Żale
12.00 + Michała Olesińskiego w 4 rocz. śm. , Genowefy, Franciszka
Trzochów

.

konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria

Drobne gesty miłości, czułości i troski
przypominają, że Pan jest z nami: tak otwiera
się Brama Miłosierdzia./Franciszek/
18 marca
Droga Krzyżowa ulicami parafii
Godz.17.00 – Msza Święta
Godz. 18.00 – Droga Krzyżowa
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