Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 19 (90) Rok III 08.05.2016

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Rok Miłosierdzia
8.12.2015 – 20.11. 2016

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 1,1-11 (Uniósł się w ich obecności w górę)
Psalm responsoryjny: Ps 47,2-3.6-7.8-9
Drugie czytanie: Ef 1,17-23 (Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy)
Ewangelia: Łk 24,46-53 (Jezus został uniesiony do nieba)

Św. Stanisław – Nasz Patron
Św. Stanisław, obok NMP Królowej Polski i św. Wojciecha, jest
głównym patronem Polski. Jak wskazują źródła, Stanisław ze
Szczepanowa (koło Bochni) był jedynym synem Wielisława
i Bogny. Przyszedł na świat po trzydziestu latach małżeństwa,
nic więc dziwnego, że szczęśliwi i wdzięczni Opatrzności
rodzice postanowili poświęcić syna Bogu. Młody Stanisław, już
jako bardzo starannie wykształcony kapłan, szybko znalazł
uznanie zarówno w oczach wiernych, jak i hierarchii kościelnej.
Dał się poznać jako niestrudzony misjonarz, gorliwy pasterz,
ale i bezkompromisowy kaznodzieja. Okres biskupiej posługi
Stanisława historycy zgodnie uznają za najświetniejszy w czasach panowania Piastów. Ów
biskup podjął bowiem wiele skutecznych działań, by w 1075 r. doszła do skutku koronacja
Bolesława Śmiałego. Wspierał także powstawanie nowych i umacnianie już istniejących
klasztorów benedyktyńskich, które stanowiły bardzo prężne ośrodki ewangelizacyjne. Był nie tylko
hierarchą kościelnym, ale przede wszystkim duszpasterzem. Leżało mu na sercu szerzenie
i umacnianie wiary chrześcijańskiej w narodzie polskim. Nawoływał do przestrzegania Bożych
przykazań, do życia według zasad religijnych i moralnych, które zostawił nam Chrystus. Dla tych
właśnie ideałów nie wahał się upomnieć nawet króla, gdy ten postępował niewłaściwie. W centrum
zainteresowania kronikarzy ówczesnych czasów znalazł się przede wszystkim fakt zatargu
Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym, który mimo wszystko zadecydował o chwale
pierwszego, a tragicznym końcu drugiego. Biskup stanął w obronie zbyt surowo karanych
członków spisku antykrólewskiego. Wzywał władcę do zaniechania okrucieństw wobec
poddanych. Gdy upomnienia nie pomagały, biskup sięgnął po ekskomunikę. Rzucenie na króla
klątwy poskutkowało tylko tym, że monarcha potraktował Stanisława jak zwykłego poddanego
i bez procesu sądowego zamordował go w kościele na Skałce. Straszliwy czyn królewski nie
pozostał jednak bez echa - Bolesław Śmiały już w kilka miesięcy po zbrodni musiał schronić się
na Węgrzech. Opinia świętości, jaką cieszył się zamordowany biskup, sprawiła, że już w 1088 r.
nastąpiło uroczyste przeniesienie doczesnych szczątków męczennika do krakowskiej katedry. 17
września 1253 r. w bazylice świętego Franciszka w Asyżu Stanisław został kanonizowany przez
papieża Innocentego IV. W Polsce od II połowy XII w. rozwinął się kult świętego Stanisława, a
katedra wawelska, która mieści jego sarkofag, nosi wezwanie jego i św. Wacława Czeskiego.
/Iwona Zduniak- Urban/
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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

Wspomnienia z wyjazdu w
Karkonosze. /cz. I/
W sobotę 30.04.2016 r. o godz.
6.00, posileni Eucharystią i
namaszczeni błogosławieństwem
Ks. Proboszcza w grupie 45 osób
wyruszyliśmy z Sobikowa w 3dniową wycieczkę w Karkonosze.
Atmosfera wspaniała. Autokar
pełen spragnionych widoków gór turystów. Kierowca p. Zenek
zanany ze swojego humoru uprzyjemnia nam czas muzyką i
ciekawostkami z trasy. Nie brakuje też czasu na modlitwę i śpiewy.
Godzinki prowadzi jedna z „Cendrowianek” p. Maria Fiejka. Za
Tomaszowem Maz. przy trasie S8, krótki postój w kompleksie
gastronomiczno-hotelarskim – Górski. Do Wrocławia docieramy
punktualnie o godz. 12.30. Przy Panoramie Racławickiej czeka już
na nas przewodnik. Pierwszym punktem, bogatego programu to
wizyta na Ostrowie Tumskim. Ostrów Tumski geneza miasta
Wrocławia, to także historycznie rzecz biorąc centrum religijne
Wrocławia. To tutaj ok. IX wieku powstał pierwotny gród
Wrocławia, który w 1000 r. król Bolesław Chrobry podniósł do rangi
biskupstwa. Ostrów Tumski w swoich początkach funkcjonował
jako wyspa, która dopiero w roku 1824 dzięki zasypaniu jednej w
odnóg Odry został wcielony do stałego lądu. Znajdujemy tu wiele
najstarszych zabytków Wrocławia. Wchodzimy do gotyckiej
archikatedry św. Jana Chrzciciela. Przed nami Uniwersytet
Wrocławski, to kolejny punkt programu. Zwiedzamy Aulę
Leopoldyńską, największą i najbardziej reprezentacyjną część
głównego gmachu UW, projektu Christophorusa Tauscha, ucznia
Andrei Pozza, znanego włoskiego architekta, malarza i filozofa. To
cenny i unikatowy zabytek świecki późnego baroku. Wzniesiona w
latach 1728-1732 wraz z całym kompleksem budynków
uniwersyteckich, otrzymała swoją nazwę na cześć cesarza
Leopolda I, fundatora Uniwersytetu w roku 1702. Uwagę zwracają
rzeźby figuralne Franza Josepha Mangoldta, znanego artysty
wrocławskiego rodem z Moraw. Szczególny zachwyt wzbudza
malarstwo iluzjonistyczne. Nad podium widzimy akt oddania
Uniwersytetu w opiekę Matce Boskiej, nad audytorium
przedstawiono apoteozę Mądrości Boskiej, a nad emporą
muzyczną – apoteozę Mądrości Ziemskiej. Wchodzimy całą grupą
Schodami Cesarskimi prowadzącymi na Wieżę Matematyczną,
której pomieszczenia stanowią dzisiaj przestrzeń ekspozycyjną
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Taras widokowy na
wysokości prawie 40 metrów, daje nam możliwość podziwiania
panoramy miasta. Wieża to dawne Obserwatorium
Astronomiczne, urządzone w
końcu XVIII wieku. Założył je w
1791 roku eksjezuita Longinus
Anton Lorenz Jungnitz, profesor
wrocławskiej
Leopoldiny,
zapalony przyrodnik, fizyk i
astronom.
Głównymi
instrumentami naukowymi tego
początkowego okresu były: luneta o ogniskowej 5 stóp, instrument
przejściowy o ogniskowej 6 stóp oraz skonstruowany w najwyższej
kondygnacji wieży gnomon z wytyczoną w posadzce linią
południkową, zachowaną do dnia dzisiejszego. Zmęczeni i
nieznacznie spóźnieni, ale w pełni zadowoleni, dochodzimy do
przystani Kardynalskiej - wrocławskiej żeglugi pasażerskiej. Stąd
udajemy się w prawie godzinny rejs statkiem „Driada”. Wreszcie
chwila odpoczynku dla wszystkich. Czas na kawę, lody, piwo i

zasłuchanie się w płynącej razem z
wodami Odry muzyką. Pogoda
dopisuje. Z pokładu statku
podziwiamy interesujące miejsca
widziane z poziomu rzeki. Czas na
kolejną atrakcję pierwszego dnia
wycieczki Panoramę Racławicką.
To jedno z niewielu miejsc na
świecie, gdzie podziwiać można relikt XIX w. kultury masowej.
Wielkie malowidło
o wym. 15x114m, dzięki specjalnej
perspektywa, oświetleniu, sztucznego terenu, zaciemnionego,
krętego podejścia, "przenosi" nas w inną rzeczywistość i inny czas.
Panorama Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś
polskie dzieło tego rodzaju. Pomysłodawcą Panoramy był znany
lwowski malarz Jan Styka, który we współpracy z znakomitym
batalistą Wojciechem Kossakiem i z pomocą wielu znakomitych
malarzy okresu Młodej Polski (m.in. Zygmunta Rozwadowskiego,
Teodora Axentowicza, WłodzimierzaTetmajera) stworzyli
wspaniałe wiekopomne dzieło. Panorama powstała w setną
rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej i zwycięskiej bitwy stoczonej
4 kwietnia 1794 pod Racławicami przez wojska powstańcze - z
udziałem słynnych kosynierów - pod wodzą gen. Tadeusza
Kościuszki - z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez gen.
Tormasowa. Specjalnie tkane płótno zakupiono w Brukseli,
żelazną konstrukcję rotundy w Wiedniu. Olbrzymie malowidło
powstało w ciągu zaledwie 9 miesięcy. Uroczyste otwarcie
Panoramy Racławickiej w Parku Stryjskim we Lwowie nastąpiło 5
czerwca 1894. Od początku cieszyła się niesłabnącym
zainteresowaniem lwowian i od razu stała się magnesem
przyciągającym do Lwowa rzesze turystów. Po II wojnie światowej,
w 1946 roku malowidło wraz z częścią zbiorów Ossolineum trafiło
do Wrocławia. Tu kolejne Społeczne Komitety czyniły starania o
konserwację i ekspozycję płótna. Ponowne udostępnienie
Panoramy nastąpiło 14 czerwca 1985. Ogromna atrakcja starego
Lwowa stała się natychmiast główną atrakcją Wrocławia. Wśród
licznych gości zwiedzających Panoramę Racławicką znaleźli się
m.in.: papież Jan Paweł II, królowa Holandii Beatrix, Czesław
Miłosz i wielu innych. Czas nagli bo przed nami długa ponad 130
km droga do Karpacza na nocleg i wyczekiwaną obiadokolację. Po
drodze już z autokaru w oddali widać zamek wyżynny w
Bolkowie o wrzecionowatym kształcie z charakterystyczną wieżą
z dziobem, stojący na Zamkowym Wzgórzu, 396 m n.p.m. przy
urwistym 90 m zboczu Nysy Szalonej. Wreszcie Karpacz. Dom
Wczasowy „Mieszko” przywitał nas, mimo późnej już pory, bardzo
gościnnie. Suta i bardzo smaczna obiadokolacja ze szwedzkiego
stołu. Już w nocy co niektórzy udają się jeszcze na pięknie
oświetlony Skwer Zdobywców. Karpacz to przecież miasto
polskich himalaistów. Od 2006 roku mają tu oni swoje specjalne
miejsce na Skwerze Zdobywców, niedaleko Urzędu Miasta, przy
ulicy Konstytucji 3 maja, która jest uroczym deptakiem. Zdobywcy
najwyższych szczytów świata zostawili tu swój odlany w
brązie odcisk buta lub raków. Widzimy tu wiele zgromadzonych
odcisków, wśród nich jest między innymi odcisk buta: Wandy
Rutkiewicz, Jerzego Kukuczki, Macieja Berbeki, Krzysztofa
Wielickiego, Artura Hajzera i innych. Dotykamy tu również 12tonowego Zimowego Kamienia z Everestu, z tablicą
upamiętniającą pierwsze zimowe zdobycie Mount Everestu
- najwyższej góry świata przez polskich himalaistów - Krzysztofa
Wielickiego i Leszka Cichego, które miało miejsce w roku 1980.
Czas udać się na nocleg, wszak jutro drugi, wypełniony atrakcjami,
dzień wycieczki i wyjazd do Harrachova w Czechach.
/c.d.n./
/Kazimierz Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. O godz. 18.00 odprawimy
dodatkową Mszę św. Przewodniczyć jej
będzie JE Ks. Bp Piotr Jarecki. Podczas tej
Mszy św. grupa młodzieży przyjmie
Sakrament Bierzmowania. Ofiary na tacę
zbierane podczas Mszy św. przeznaczone
są
na
Warszawskie
Seminarium
Duchowne. W odpowiedzi na apel Ojca św.
Franciszka o modlitwę i pomoc dla ofiar
trzęsienia ziemi w Ekwadorze po Mszach
św. do puszek zbierane są ofiary dla
poszkodowanych w wyniku tego trzęsienia
ziemi.
Taca zbierana w przyszłą niedzielę w czasie
wszystkich Mszy św. przeznaczona będzie
na
pokrycie
kosztów
organizacji
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
zaś zbiórka do puszek będzie przeznaczona
na
pomoc
podopiecznym
naszego
Parafialnego Zespołu Caritas.
2. Dziękujemy młodzieży bierzmowanej za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami
na dzisiejszą niedzielę.
3. W tym tygodniu codziennie odprawiamy w
kościele po Nabożeństwie majowym Nowennę
do Ducha św. przed Niedzielą Zesłania Ducha
św. Zachęcamy również do odprawiania jej
prywatnie. W sobotę 14 maja o godz. 19.00
Parafialny Zespół ŚDM, Zespół Genesis oraz
Parafialny Zespół Caritas zapraszają na
Czuwanie modlitewne w Wigilię Uroczystości
Zesłania Ducha Świętego. Dla Kandydatów do
Bierzmowania z roku I obecność obowiązkowa.
4. W poniedziałek 9 maja obchodzić

będziemy Uroczystość św. Stanisława,
Odpust Parafialny przeniesiony liturgicznie
z niedzieli 8 maja. Msze św. odprawimy o
godz. 10.00 i 18.00 z procesją. Zapraszamy
do
licznego
udziału
w
tych
uroczystościach.
5. W czwartek 12 maja o godz. 18:40
zapraszamy członków Rady Duszpasterskiej i
Ekonomicznej oraz osoby zainteresowane na

spotkanie organizacyjne przed III Festynem
parafialnym.
6. W sobotę 14 maja planujemy pielgrzymkę
Kółek Różańcowych i Koła Przyjaciół Radia
Maryja do Loretto nad Bugiem. Koszt 20 zł od
osoby. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks.
Mariuszem. Wyjazd Pielgrzymów do Loretto w
sobotę o godz. 7:00.
7. Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz
Ośrodek Kultury zapraszają na Zielone Dni na
Urzeczu organizowane 14 i 15 maja. Szczegóły
podane są na plakacie przed kościołem.
8. W przyszłą niedzielę 15 maja o godz. 16:00
zostanie odprawiona Msza Św. dziękczynna za
dar Pielgrzymki w Karkonosze. Po Mszy Św.
odbedzie się spotkanie popielgrzymkowe.
9. Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na tradycyjne
nabożeństwa majowe odprawiane w Sobikowie
codziennie o godz. 17.30. W kaplicy w
Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00. W
środy poprzedza je Msza św.
10. W związku z 1050 rocznicą Chrztu Polski
ogłaszamy konkurs rysunkowy i literacki pt. „
Chrzest 966 – Narodziny mojej Ojczyzny”.
Prace prosimy składać do końca maja u pań
katechetek, ks. Mariusza albo p. Bogumiły
Dusza. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się
podczas III Parafialnego Festynu Rodzinnego.
11. 19 czerwca odbędzie się III Parafialny
Festyn Rodzinny. Już dziś prosimy o składanie
fantów na loterię.
12. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
- Maciej Baran, kawaler z Czarnego Lasu w par.
tutejszej i Monika Małgorzata Fidecka, panna z
Halinowa. Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
13. Parafia nasza organizuję w dniach 1-10.08.
2016 r. Kolonie dla dzieci i młodzieży w
Rowach nad morzem. Koszt 850 zł od osoby.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy na kolonie
wraz z zaliczka 300 zł przyjmujemy od tej
niedzieli. Wszelkie informacje i zapisy u ks.
Mariusza.
14. 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 08 V – 15 V 2016
Niedziela 08.05. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
8.30(Czachówek) O Boże Błogosławieństwo dla rodziny
Staszkiewiczów
8.30(Czachówek) + Marianny Winiarek
10.00 + Franciszka, Marianny, Marii, Piotra Sobczaków,
Władysława Tokaja
10.00 + Zofii, Stanisława Choińskich, Zofii, Zygmunta, Stefana,
Marcjanny, Michała Górków
Nabożeństwo majowe
12.00 + Dziadków Chajęckich
12.00 + Stanisława Karaśkiewicza i zm. z rodz. Karaśkiewiczów
13.15 + Stefanii, Stanisława Grabarczyków
13.15 + Marianny, Michała, Antoniego Owczarków, zm. z rodz.
Borowskich i Owczarków
18.00 Msza Święta z Sakramentem Bierzmowania
Poniedziałek 08.05.
10.00 + Mieczysława Śliwińskiego, Krystyny Adamskiej,
ks. Romualda Jaworskiego, ks. Mirosława Tabakę
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Stanisława (im.) , Krystyny Rosłonów
Wtorek 09.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Stanisławy (im.), Antoniego Michalskich, Antoniego
Tywonka, Jana Książka, Stanisława Ogonka
Środa 10.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Julianny, Franciszka Pruszewskich, Marianny Kopyra
+ Stanisławy (im.), Ryszarda, Tadeusza Piekarniaków,
Zdzisława Chmielewskiego
Czwartek 12.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 O nawrócenie dla Marka i dar wiary dla rodziny
Piątek 13.05.
17.00 + Ireny Sieńkowskiej, Ryszarda Elsnera
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 O Boże bł. dla Teresy Wichowskiej, Małgorzaty
Kucharskiej, Anny Biernackiej, Witolda Czułby, Jana
Kucharskiego
Sobota, 14.05.
16.00 + Krystyny Dąbrowskiej w 30 dni po śmierci
16.30 + Marianny, Eugeniusza, Edwarda Ostrowskich
17.00 + Jana, Barbary Krawczyków, Stanisława Zofii
Konarzewskich, Jerzego Lipki
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + + Heleny Anuszewskiej w 21 rocz śm., Bronisława,
Stanisławy, Karola Buczków
19.00 Czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego
Niedziela 15.05. Uroczystość Zesłania Ducha Św.
8.30(Czachówek) + Janiny, Tadeusza Kupisów
8.30(Czachówek)
10.00 + Eugeniusza Kowalca w 16 rocz. śmierci
10.00 + Wiesława, Iwony, Zofii, Franciszka Tomaszewskich,
Henryka, Zofii Żuczków
Nabożeństwo majowe
12.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 8 rocz. śm. , Edwarda i
Jerzego Jankowskich,

Refleksja na
Wniebowstąpienie Pańskie
„Chwała Ojca”
Zmartwychwstanie
Jezusa
było Jego wejściem do chwały
Ojca,
a nie
powrotem
do
ziemskiego
życia.
Wydarzenie Wniebowstąpienia
było
zakończeniem
okresu
ukazywania
się
zmartwychwstałego
Pana
uczniom. Dla nas jest ono rękojmią i obietnicą
naszego wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość
jest też dla nas przypomnieniem, że będąc
mieszkańcami ziemi, jesteśmy obywatelami nieba.
/Ks. Maciej Zachara MIC/
12.00 + Andrzeja, Jana, Zofii Kurów, Wincentego Barana
CHRZEST: Julia Gozdalik
13.15 + Andrzeja, Henryka Amelów, rodziców Amelów i
Szczepańskich
13.15 + Zenona w 1 rocz. śm. , Stanisławy, Henryka
Miecznikowskich, zm. z rodz. Miecznikowskich i Rosłonów
Intencje spisano 05.05.16



Weekly tweet

- wpis tygodnia

Jak Jezus został uniesiony do nieba
Opisuje dziś Łukasz, czego więcej potrzeba?
Przedtem sam Jezus czytał, to co napisane:
«Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego
dnia zmartwychwstanie,
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie
i co dla nas najważniejsze i grzechów odpuszczenie».
Kazimierz



Tweet od Papieża
Pan nas pociesza. Wszyscy mamy
pocieszać naszych braci, dając
świadectwo, że tylko Bóg może
wyeliminować przyczyny dramatów.
/Franciszek/
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