Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 5(120) Rok IV 29. 01. 2017

IV Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: So 2, 3; 3, 12-13 (Szukajcie pokory)
Psalm responsoryjny: Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 26-31 (Bóg wybrał wzgardzonych)
Ewangelia: Mt 5, 1-12a (Błogosławieni ubodzy w duchu)

Życie konsekrowane darem dla kościoła
A są i tacy bezżenni,
którzy dla królestwa niebieskiego
sami zostali bezżenni.
Kto może pojąć, niech pojmuje”
(Mt 19, 12).
„Nie wszyscy to pojmują,
lecz tylko ci, którym to jest dane”
(tamże, 19, 11).
(Jan Paweł II, adhortacja apostolska
„Redemptionis donum”, 11)
Wezwanie Jezusa Chrystusa (por. Mt 5, 48): „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec
niebieski” oraz słowa Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian w niezwykły sposób
przemawiają do serca i uwydatniają oblubieńczy rys miłości człowieka do Boga.
Dzień 2 lutego poświęcony jest życiu konsekrowanemu. Z ożywczego pragnienia, by jak
najpiękniej wypełnić posłannictwo Chrystusa dla świata i pielgrzymującego ludu Bożego, zrodził
się dar życia konsekrowanego, odzwierciedlony w sposób heroiczny właśnie w radach
ewangelicznych, które przez wspólnotę zakonną promieniują jak wschodzące słońce i ogrzewają
Kościół, pobudzając do miłowania każdego człowieka. Duch, a w tym Duchu zawarta miłość
Chrystusa, przez śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, w sposób najbardziej przekonujący
przemawia do konkretnego człowieka. Osoby konsekrowane przez ślub czystości świadczą, że
całe swe życie jednoczą z Chrystusem i oddają je w tym celu, by Jego miłością przemieniać i
ubogacać świat i człowieka. Przez ślub ubóstwa stają się przeciwstawieniem dla świata
konsumpcyjnego. Pokazują, że wielkość człowieka nie leży w tym, by „mieć”, lecz by „być”, dają
wspaniałe świadectwo dążenia do królestwa Bożego i swą postawą wskazują drogę do tego
królestwa. Ślubując posłuszeństwo, ukazują, że Chrystus swoim posłuszeństwem ubogacił świat,
bo aby wypełnić wolę Ojca, stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Osoby konsekrowane w
duchu wolnego wyboru, w wolności dzieci Bożych - jak mówi św. Paweł, Apostoł Narodów - dają
„wspaniałe świadectwo majestatowi i miłości Boga oraz jedności w Chrystusie” (Redemptoris
missio, 69).
/Ks. Stanisław Piórkowski/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z okazji Dnia życia Konsekrowanego pochodzącym z naszej parafii Osobom
Konsekrowanym życzymy wielu łask Bożych na drodze życia radami ewangelicznymi
/Ks. Proboszcz/
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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,
13.15
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

Wspomnienie o Śp.
Romanie Rudzkim.
Z wielkim bólem dowiedzieliśmy się, że
w dniu 20 stycznia 2017 roku w wieku 91
lat odszedł od nas, Śp. Roman Rudzki.
Odszedł człowiek, który do ostatnich
chwil, gdy tylko zdrowie na to pozwalało,
służył kościołowi. Zapamiętamy Go w
naszej społeczności jako zasłużonego od dawna kościelnego
w kaplicy w Czachówku. Od kilkudziesięciu lat tę posługę przy
kaplicy sprawował społecznie i bezinteresownie, opiekując się
kaplicą, przygotowując ją do okolicznościowych świąt,
odśnieżając w zimie, kosząc trawę w lecie, dokonując
potrzebnych remontów i sprzątając otoczenie kaplicy na każdą
niedzielę i święto. Często te prace wykonywał sam i własnym
sprzętem. Jego oddanie i zaangażowanie po wielu latach,
zostało docenione przez Ks. Proboszcza Prałata Włodzimierza
Czerwińskiego, na którego wniosek, w dniu 6 stycznia 2014
roku, w Święto Trzech Króli w Archikatedrze św. Jana w
Warszawie, został odznaczony przez JE. kard. Kazimierza
Nycza (wraz z dwoma innymi osobami z parafii), medalem
„Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej”. Odznaczenie to
było nie tylko wyróżnieniem dla parafii św. Stanisław BM w
Sobikowie ale w szczególności dla mieszkańców Czachówka,
gdzie mieszkał. Będzie nam wiernym z Czachówka brakowało
tak oddanego nam wszystkim człowieka. Śp. Roman
pozostawił chorą żonę Stanisławę, którą opiekował się i służył
w miarę swoich sił. Gdy już po niefortunnym upadku sił nie
starczało, a ból utrudniał mu normalne życie, sam wymagał
opieki i wyrozumiałości. Doświadczał tego nie tylko od żony,
członkini Koła Różańcowego z Czachówka ale i od najbliższej
rodziny. Łącząc się w bólu z rodziną Zmarłego, szczere
kondolencje
i
wyrazy
głębokiego
współczucia
/Bogumiła i Kazimierz Duszowie./
-----------------------------------------------------------------------------------

Czy życie konsekrowane ma sens?
Tożsamość
osób
konsekrowanych przejawia się
bardziej w tym, kim są, niż w tym,
co robią.
Powołanie do
małżeństwa jest powszechne i
oczywiste. Także powołanie
kapłańskie jest niemal dla
wszystkich czytelne, gdyż większość ludzi uznaje fakt, że
człowiek potrzebuje świadków Bożej prawdy o człowieku i Bożej
miłości do człowieka. Najtrudniej jest zrozumieć sens życia
konsekrowanego.Radość i opór rodziców: Zwykle rodzice z
radością przyjmują wiadomość o tym, że któreś z ich
dorastających dzieci decyduje się na zawarcie małżeństwa i
założenie rodziny. Na ogół też nie wyrażają większego
zdziwienia, kiedy syn mówi im o swoim powołaniu kapłańskim.
Natomiast opór - i to u większości rodziców - budzi informacja, że
ich dziecko postanowiło wstąpić do zgromadzenia zakonnego lub
do instytutu świeckiego życia konsekrowanego. Zwłaszcza gdy
decyzję taką podjęła córka. Odpowiedzialność za tego typu
reakcje w pewnej mierze ponoszą niestety także osoby zakonne.

Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy na spotkaniach z młodzieżą
opowiadają tylko o tym, co robią, a nie wyjaśniają tego, kim są! A
przecież ludzie świeccy również mogą katechizować, grać na
organach w czasie liturgii, prowadzić przedszkole czy świetlicę
dla dzieci, opiekować się trudną młodzieżą, prowadzić jadłodajnie
dla biednych, wyjeżdżać na misje, znajdować czas na modlitwę i
medytację. Kim jest osoba konsekrowana? Istotą powołania
do życia konsekrowanego nie jest aktywność, lecz tożsamość
osoby konsekrowanej. Powołanie do życia konsekrowanego to
powołanie do wyjątkowej więzi z Chrystusem, która wynika z
naśladowania Go w najbardziej radykalny sposób, jaki jest
osiągalny dla ludzi tu, na ziemi. Siostra zakonna to kobieta, którą
łączy tak zażyła miłość z Chrystusem, że - dzięki tej więzi - staje
się ona zdolna do bycia duchową matką w sposób trudno
osiągalny dla kogoś, kto na co dzień skupia się na trosce i miłości
do swego męża i dzieci. Może ona "zainwestować" całe serce i
cały entuzjazm w tych, za których się modli czy do których jest
posłana w ramach otrzymanego charyzmatu. Od początku
istnienia Kościoła Bóg obdarza wybranych przez siebie ludzi
takim właśnie powołaniem. Znamienną cechą osób, które zostały
powołane do naśladowania Chrystusa na drodze radykalizmu
ewangelicznego i bezinteresownej służby, jest okazywanie
szczególnej troski tym, nad którymi Wcielony Syn Boży pochylał
się w sposób wyjątkowy. Chodzi o ludzi ubogich, opuszczonych,
skrzywdzonych i bezradnych. "Właśnie ta służba pozwala
dostrzec szczególnie wyraziście, że życie konsekrowane objawia
jedność przykazania miłości - nierozerwalną więź między
miłością Boga a miłością bliźniego" (Jan Paweł II, Vita
Consecrata, 5). Geniusz kobiety: Fakt, że powołanie do życia
konsekrowanego odnosi się nie tylko do mężczyzn, ale w równym
stopniu także do kobiet, jest potwierdzeniem godności i
niezwykłego geniuszu kobiety, która w wielu przypadkach potrafi
bardziej niż mężczyzna dać przekonujące świadectwo o Bogu i o
Jego miłości do człowieka. To nie przypadek, że
najwspanialszym wzorem realizacji daru powołania okazała się
kobieta, a nie mężczyzna. Kobietą tą jest Maryja, która "od
momentu niepokalanego poczęcia najdoskonalej odzwierciedla
Boże piękno" (VC 28). W naszych czasach, zdominowanych
przez niską kulturę, przez szukanie doraźnej przyjemności,
sekularyzację i pustkę aksjologiczną, wielu ludzi nie rozumie
sensu powołania zakonnego. Ludzie ci pytają, czy warto wybierać
taki sposób życia - z jego możliwościami, ale też z jego
ograniczeniami - skoro jest tyle pilnych potrzeb w zakresie troski
o ubogich i w dziele nowej ewangelizacji, których wypełnienie nie
wymaga składania ślubów zakonnych ani życia według rad
ewangelicznych. Tymczasem logika każdego powołania wynika
zawsze z Bożej logiki daru. Osoby konsekrowane są świadkami
tego, że człowiek został rzeczywiście stworzony na obraz i
podobieństwo Stwórcy i że ostatecznym sensem jego istnienia
nie jest skuteczność działania, lecz bezinteresowna miłość. Z
Dzienniczka św. s. Faustyny: Dziś dał mi Pan poznać swe
zagniewanie na ludzkość, że zasługuje przez swe grzechy na
skrócenie dni, ale poznałam, że istnienie świata podtrzymują
dusze wybrane, to jest zakony. Biada światu, jeśli braknie
zakonów (Dz. 1434). Wieczorem (…) przyszło do mnie małe
Dziecię i zbudziło mnie. (…) Było niewymownie piękne, podobne
do Dzieciątka Jezus, i rzekło do mnie te słowa: "Patrz w niebo".
A kiedy spojrzałam w niebo, ujrzałam świecące gwiazdy i księżyc;
(…) a Ono mi odpowiedziało (…): "Te gwiazdy to są dusze
wiernych chrześcijan, a księżyc to są dusze zakonne. Widzisz,
jak wielka różnica światła jest między księżycem a gwiazdami, tak
w niebie jest wielka różnica między duszą zakonną a wiernego
chrześcijanina" (Dz. 424).
/Ks. Marek Drzewiecki/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś czwarta niedziela miesiąca.

3. W poniedziałek, 23 stycznia 2016 w 4.

Podczas wszystkich Mszy św. Parafialny
Zespół Caritas organizuje Dzień Babci i
Dziadka. W przyszłą niedzielę Parafialny
Zespół Caritas zbierać będzie do puszek
ofiary na rzecz swoich podopiecznych.
Dziś podczas Mszy św. o godz. 12.00
modlić się będziemy w intencji ks.
Mariusza z okazji jego imienin.
Dziękujemy mu za posługę w naszej parafii
i prosimy Opatrzność Bożą o opiekę i
potrzebne dary Ducha św. dla niego.
2. W tym tygodniu po Kolędzie
odwiedzimy rodziny mieszkające w
następujących miejscowościach:
- w poniedziałek
23.01 – Krzaki
Czaplinkowskie ul. Wrzosowa, Brzozowa,
Okrężna, Olszowa, od godz. 14.00,
- we wtorek 24.1. – Krzaki Czaplinkowskie
ul. Główna od Sołtysa do ul. Wrzosowej od
godz. 9.30, kolęda uzupełniająca po
indywidualnym zgłoszeniu od godz. 16.00
– w środę 25.1. Krzaki Czaplinkowskie od
końca do ul. Wrzosowej od godz. 9.30,
Ludwików,
Lininek
od
15.00
- w czwartek 26.01. – Czarny Las za torami
od
godz.
9.30
- w piątek 27.01. – Czarny Las przed
torami od godz. 9.30, Czarny Las, bloki
kolejowe od 15.00
- w sobotę 28.01. - Wincentów od godz.
9.30
Prosimy o odbiór księdza z plebanii o
wskazanej godzinie i odwiezienie go po
kolędzie. Osoby, które nie mogą nas
przyjąć w wyznaczonym terminie prosimy
o zgłaszanie innego terminu do zakrystii
lub kancelarii. Przypominam nr tel. kom. na
plebanię: 884062057. Ofiary zbierane
podczas kolędy w tym roku przeznaczone
będą na spłatę kredytów zaciągniętych na
inwestycje tego roku. Porządek kolędy
wydrukowany jest w naszym tygodniku
parafialnym i wywieszony na tablicy
ogłoszeń.

rocznicę śmierci śp. Jego Eminencji Józefa
Kardynała Glempa Prymasa Polski, w bazylice
archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w
Warszawie, o godz. 19.00, zostanie odprawiona
Msza Święta. Wszystkich wiernych zapraszamy
do wspólnej modlitwy za zmarłego Księdza
Prymasa.

4.Trwają zapisy na obóz zimowy dla dzieci
i młodzieży w Murzasichlu w dn. 11 -16
lutego 2017 r. Koszt obozu wynosi 850 zł.
Przy zapisach wpłacamy zaliczkę w kwocie
300
zł.
5. W środę 25 stycznia kończymy Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest on
obchodzony pod hasłem: Pojednanie – miłość
Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14–20).
6. 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. 131 numer KRS Caritas AW – 0000225750,
w nr. 133 PZC Sobików i zakreślić nr 134. Bóg
zapłać
wszystkim
ofiarodawcom.

Do
Sakramentu
Małżeństwa
przygotowują
się:
- Konrad Strzeżek, kawaler z Grobic w par.
tutejszej i Maria Teresa Rutkowska, panna
z par. w Kazimierzu Dolnym. Zapowiedź
druga. Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W

7.

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Do „Gościa Niedzielnego”
dołączona jest płyta CD z muzyką klasyczną w
wykonaniu Andrea Bocellego. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

9. W piątek zmarł śp. Roman Rudzki z
Czachówka, odznaczony medalem św.
Stanisława – Za zasługi dla Archidiecezji
Warszawskiej. Jego pogrzeb odbędzie się
jutro o godz. 13.00. Wieczny Odpoczynek
racz mu dać Panie …

Intencje Mszalne 29 I – 05 II 2017
Niedziela 29.01.
8.30(Czachówek) O bł. Boże i dary Ducha Św. dla Róży, Kacpra i Oli
Refleksja na
8.30(Czachówek) + Dominika Suleja
10.00 + Pawła Strzyżewskiego (im.)
IV Niedzielę Zwykłą
10.00 + Janiny, Antoniego Kamińskich
„Czy świętość jest
12.00 + Marka Olczaka w 4 rocz. śmierci
elitarna?”
12.00 + Jana w 39 rocz. śm. Zdzisława, Andrzeja Szóstkiewiczów
Współczesny człowiek często odrzuca
13.15 + Jana Rosłona w 8 rocz. śmierci
świętość. Uważa ją za dewocję,
Czwartek 02.02. Ofiarowanie Pańskie
kojarzy ze słabością charakteru, sądzi, że jest odrealniona
10.00 + Eugenii w 17 rocz. śm. , Jana Baranów
albo nie na nasze czasy. W rzeczywistości świętość nie jest
18.00 + Wacława w 48 rocz. śm. , Mariannę, Bogusława,
elitarna, jest w zasięgu ręki. Święci żyją wśród nas. To ludzie
Radosława Buraczyńskich, Bolesławę, Stanisława Kabalów,
błogosławieństw, ubodzy w duchu, smutni, cisi, pragnący
Genowefy Cholewa
sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, wprowadzający
19.00(Czachówek) + Heleny Żórawskiej
pokój, prześladowani za sprawiedliwość… Świat jest niczym
Piątek 03.02. I Piątek miesiąca
ogród, w którym Duch Boży z godną podziwu fantazją
18.00 + Zofii, Stanisława Gugałów
wzbudził rzesze świętych z różnych języków, ludów, kultur,
19.00(Czachówek) W int. młodzieży bierzmowanej
różnego wieku i pozycji społecznej. Nikt nie rodzi się świętym
Sobota, 04.02. I sobota miesiąca
i nie jest wolny od słabości, błędów czy grzechów. Święci nie
7.10 Godzinki
są idealni, bezbłędni ani perfekcyjni. Są ludźmi z ciała i krwi, z
7.30 W intencji rodzin aby zawsze były miejscem wychowania do
błędami, słabościami, a nawet skandalami. Ale z drugiej
miłości, rozwoju osobistego i przekazywania wiary. – int. Koła
strony są ludźmi, którzy potrafią zaakceptować siebie w pełni,
Przyjaciół Radia Maryja
oddać swoje błędy i słabości Bogu i z Jego łaską zmagać się
16.30 + Henryka i Krystyny Mikielskich
z nimi w życiu. Świętość nie polega na nieskazitelności
17.00 + Józefy Ireny Zelman w 30 dni po śmierci
moralnej ani doskonałości psychicznej, ale na pokorze i
17.30 + Stanisława Chmielewskiego w 30 dni po śmierci
otwarciu na miłość Boga.
18.00 + Marianny, Stanisława Szymańskich, Józefa Szweda
/Stanisław Biel SJ/
19.00 O bł. Boże dla Michała Adamka w dniu 18 rocz. urodzin
Niedziela 05.02.

8.30(Czachówek) + Wiesława i Stanisława Sadowskich

8.30(Czachówek) + Stefana Jachymskiego
10.00 + Marianny, Stanisława Sobieckich
Weekly tweet - wpis tygodnia
12.00 + Marka w 6 rocz. śm. , Jana, Jerzego Kurów
12.00 + Mariana, Krystyny, Franciszki, Barbary Sobierajów
I dziś błogosławionych jest niezliczona rzesza,
13.15 + Heleny Olejniczak w 20 rocz. śm. , Ignacego Auguścika,
których Pan Jezus z wysokiej góry
zm. z rodz. Olejniczaków i Auguścików
pociesza.
13.15 + Kazimierza, Marianny Gugałów
Spotkanie formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich
Bo tylu jest płaczących, co będą pocieszeni
rodziców
i wielu łaknących , którzy będą nasyceni.
18.00 Za parafian
Prześladowani bracia, którzy jesteście w
Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania
potrzebie,
intencje
spisano
24.01.17
«Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka
--------------------------------------------------------------------------------------jest wasza nagroda w niebie».
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 20.01.2017 roku,
Kazimierz
odszedł do Pana, długoletni kościelny w
naszej kaplicy w Czachówku i oddany

sprawom Kościoła Śp. ROMAN RUDZKI.
Składamy szczere wyrazy współczucia
żonie Pani Stanisławie i rodzinie Zmarłego
Tweet od Papieża
/Siostry Różańcowe z Kółek z
Czachówka
i
Bronisławowa/
Nieśmy ludziom naszych czasów
--------------------------------------------------------------------------------------Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne
podziękowania Dyrektor Gimnazjum w Cendrowicach
Pani Halinie Miesiak i nauczycielce Pani Irenie Czyż
za pomoc w przygotowaniu prezentów z okazji “Dnia
Babci i dziadka”.
/Elzbieta Talarek Prezes PZC/

konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria

wiadomości naznaczone logiką „dobrej
nowiny”.
/Franciszek/

Redakcja: ks. Mariusz Białęcki

91 1240 6377 1111 00004754 8523

