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V Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 58, 7-10 (Światło dobrych uczynków)
Psalm responsoryjny: Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9
Drugie czytanie: 1 Kor 2, 1-5 (Nauczanie św. Pawła)
Ewangelia: Mt 5, 13-16 (Wy jesteście światłem świata)

Dzień Chorego 2017: Wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny
„Zdumienie nad tym, czego dokonuje Bóg: «Wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny» (Łk 1,49)”. Pod takim hasłem obchodzony będzie 11 lutego
przyszłego roku, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z
Lourdes, już 25. z kolei Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go w 1992 r.
św. Jan Paweł II – przypomina Papież Franciszek w orędziu na
przyszłoroczne obchody tego Dnia. Nawiązuje w nim właśnie do objawień
Maryi, jakie w tej francuskiej miejscowości miała ponad półtora wieku temu św. Bernadeta„ Ta
niepozorna dziewczyna z Lourdes opowiada, że Najświętsza Dziewica, którą nazywa «Piękną
Panią», patrzyła na nią jako na osobę – przypomina Ojciec Święty w swoim przesłaniu. – Te
proste słowa opisują pełnię relacji. Uboga, niepiśmienna i chora Bernadeta czuje, że Maryja
patrzy na nią jako na osobę. «Piękna Pani» rozmawia z nią z wielkim szacunkiem, a nie z
politowaniem. To przypomina nam, że każdy chory jest i zawsze pozostaje istotą ludzką i jako
taką należy go traktować” – pisze Papież. Podkreśla niezbywalną godność chorych i
niepełnosprawnych, ich życiową misję. Nigdy nie stają się oni zwykłymi przedmiotami, choćby
zdawali się być tylko bierni. Franciszek zwraca uwagę, że po objawieniach Bernadeta dzięki
modlitwie przemieniła swą słabość w oparcie dla innych. Ofiarowała swe życie za zbawienie
ludzkości, modliła się za grzeszników, co też jest misją chorych. Powołana do życia zakonnego,
stała się wzorem dla wszystkich pracowników służby zdrowia. W orędziu na Światowy Dzień
Chorego Ojciec Święty zachęca również do szerzenia kultury szacunku dla życia, zdrowia i
środowiska naturalnego. Służbie zdrowia i rodzinom chorych życzy stawania się zawsze
radosnymi znakami miłości Boga.
/Konferencja Episkopatu Polski/

Kochani Parafianie
Parafialny Zespół Caritas z okazji
Światowego Dnia Chorych pragnie
przekazać serdeczne życzenia dla
chorych, cierpiących osób z
naszej parafii życząc aby ich
trudne doświadczenie w cierpieniu
każdego
dnia
zbliżało
ich
do
Pana
Boga.
/Elżbieta Talarek – Prezes Parafialnego Zespołu Caritas/
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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

Orędzie Papieża
Franciszka na XXV
Światowy Dzień
Chorego 2017 r.
Drodzy Bracia i Siostry!
11 lutego przyszłego
roku będzie obchodzony w całym Kościele, a zwłaszcza w
Lourdes, XXV Światowy Dzień Chorego, na temat: „Zdumienie
tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny» (Łk 1,49)”. Ustanowiony przez mojego
poprzednika św. Jana Pawła II w 1992 roku i obchodzony po raz
pierwszy właśnie w Lourdes 11 lutego 1993 roku, dzień ten jest
okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych, a
ogólniej rzecz biorąc cierpiących. Jednocześnie zachęca tych,
którzy poświęcają się na ich rzecz, począwszy od ich rodzin,
pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, do dziękowania za
otrzymane od Pana powołanie towarzyszenia chorym braciom.
Ponadto obchody te odnawiają w Kościele dynamikę duchową,
aby coraz lepiej wypełniać tę zasadniczą część jego misji, która
obejmuje posługę ostatnim, chorym, cierpiącym, wykluczonym i
usuwanym na margines (por. JAN PAWEŁ II, Motu proprio,
Dolentium hominum, 11 luty 1985, 1). Z pewnością czas
modlitwy, liturgii eucharystycznej i namaszczenia chorych,
dzielenie się z chorymi a także pogłębienie wiedzy bioetycznej i
teologiczno-pastoralnej, które będą miały miejsce w tych dniach
w Lourdes wniosą nowy ważny wkład w tę posługę. Już teraz,
stając duchowo w Grocie Massabielskiej przed wizerunkiem
Niepokalanej Dziewicy, w której Wszechmocny dokonał wielkich
rzeczy dla odkupienia ludzkości, pragnę wyrazić moją bliskość
względem was wszystkich, bracia i siostry, którzy przeżywacie
doświadczenie cierpienia oraz wobec waszych rodzin. Pragnę też
wyrazić moje uznanie dla tych wszystkich, którzy w różnych
funkcjach i we wszystkich placówkach służby zdrowia na całym
świecie kompetentnie, odpowiedzialnie i z poświęceniem
działają, by wam ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam codzienne
dobre samopoczucie. Chciałbym was wszystkich chorych,
cierpiących, lekarzy, pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy
zachęcić do kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej,
która zapewnia czułość Boga wobec każdego człowieka i wzór
powierzenia się Jego woli, a także do znajdowania zawsze w
wierze karmiącej się Słowem Bożym i sakramentami mocy, by
miłować Boga i braci, również w doświadczeniu choroby.
Podobnie jak na świętą Bernadetę, spogląda na nas Maryja.
Pokorna dziewczyna z Lourdes opowiadała, że Dziewica, którą
nazwała „Piękną Panią”, spojrzała na nią, tak jak się patrzy na
osobę. Te proste słowa opisują pełnię relacji. Bernadeta uboga,
niepiśmienna i chora czuje, że Maryja spogląda na nią jako na
osobę. Piękna Pani mówi do niej z wielkim szacunkiem, bez
politowania. Przypomina to nam, że każdy chory jest i pozostaje
istotą ludzką i musi być traktowany jako taka. Ludzie chorzy,
podobnie jak osoby niepełnosprawne, nawet bardzo poważnie,
posiadają swoją niezbywalną godność i swoją misję w życiu i
nigdy nie mogą stawać się jedynie przedmiotami, nawet jeśli
czasami mogą się wydawać jedynie biernymi, choć w
rzeczywistości nigdy tak nie jest. Bernadeta po pobycie w grocie,
dzięki modlitwie przekształciła swoją kruchość we wsparcie dla
innych, dzięki miłości stała się zdolna do ubogacenia swego
bliźniego, a przede wszystkim poświęciła swoje życie dla
zbawienia ludzkości. Fakt, że Piękna Pani poprosiła ją, aby
modliła się za grzeszników przypomina nam, że chorzy, cierpiący
noszą w sobie nie tylko pragnienie uleczenia, ale także

przeżywania po chrześcijańsku swego życia, dochodząc do
oddawania go jako autentyczni uczniowie-misjonarze Chrystusa.
Maryja dała Bernadecie powołanie służenia chorym i wezwała ją
do tego, by stała się siostrą miłosierdzia, do misji którą wyraża
Ona w stopniu tak wzniosłym, by stać się wzorem, do którego
może się odnieść każdy pracownik służby zdrowia. Prośmy
zatem Niepokalane Poczęcie o łaskę, byśmy umieli zawsze
odnosić się do chorego jak do osoby, która z pewnością
potrzebuje pomocy, czasami nawet w rzeczach najbardziej
elementarnych, ale która nosi w sobie swój dar, którym powinna
dzielić się z innymi. Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki strapionych,
rozświetla oblicze Kościoła w jego codziennym zaangażowaniu
na rzecz potrzebujących i cierpiących. Cenne owoce tej troski
Kościoła dla świata cierpienia i choroby są powodem do
dziękczynienia Panu Jezusowi, który stał się solidarny z nami,
będąc posłusznym woli Ojca, aż do śmierci na krzyżu, aby
ludzkość została odkupiona. Solidarność Chrystusa, Syna
Bożego narodzonego z Maryi, jest wyrazem miłosiernej
wszechmocy Boga, która przejawia się w naszym życiu szczególnie gdy jest ono kruche, zranione, upokorzone, usunięte
na margines, naznaczone cierpieniem – zaszczepiając w nim
moc nadziei, która nas podnosi i wspiera. Tak wiele bogactwa
humanizmu i wiary nie może zostać zmarnowane, lecz powinno
nam raczej pomóc w zmierzeniu się z naszymi ludzkimi
słabościami, a jednocześnie z wyzwaniami istniejącymi w
dziedzinie opieki zdrowotnej i technologii. Z okazji Światowego
Dnia Chorego możemy odnaleźć nowy impuls, aby przyczynić się
do upowszechnienia kultury szacunku dla życia, zdrowia i
środowiska; nowy impuls do walki o poszanowanie integralności
i godności osoby, w tym poprzez właściwe podejście do kwestii
bioetycznych, ochrony najsłabszych i troski o środowisko
naturalne. Z okazji XXV Światowy Dzień Chorego ponawiam
moją modlitewną solidarność i poparcie dla lekarzy, pielęgniarek,
wolontariuszy i wszystkich mężczyzn i kobiet konsekrowanych
zaangażowanych w posługę chorym i cierpiącym; dla instytucji
kościelnych i świeckich, które działają w tym obszarze; a także
dla rodzin, które z miłością opiekują się swoimi chorymi
krewnymi. Wszystkim życzę, aby byli zawsze radosnymi znakami
obecności i miłości Boga, naśladując wspaniałe świadectwo tak
wielu przyjaciół i przyjaciółek Boga, wśród których wspomnę św.
Jana Bożego i św. Kamila de Lellis, patronów szpitali i
pracowników służby zdrowia, a także świętą Matkę Teresę z
Kalkuty, misjonarkę czułości Boga. Bracia i siostry, wszyscy
chorzy, pracownicy służby zdrowia i wolontariusze, razem
wznieśmy naszą modlitwę do Maryi, aby Jej macierzyńskie
wstawiennictwo wspierało i towarzyszyło naszej wierze i
wyjednało nam u Chrystusa, Jej Syna, nadzieję na drodze
uzdrowienia i zdrowia, poczucie braterstwa i odpowiedzialności,
zaangażowania na rzecz integralnego rozwoju człowieka oraz
radość wdzięczności, za każdym razem, kiedy zaskakuje nas
Swoją wiernością i miłosierdziem.
Maryjo, nasza Matko,
która w Chrystusie przygarniasz każdego z nas jako dziecko,
podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc,
spiesz nam z pomocą w naszych chorobach i cierpieniach,
Prowadź nas do Chrystusa, Twojego Syna a naszego Brata,
i pomóż nam powierzyć się Ojcu, który dokonuje wielkich
rzeczy.Zapewniam was wszystkich o mojej stałej pamięci w
modlitwie i z serca udzielam wam Apostolskiego
Błogosławieństwa.
Watykan, 8 grudnia 2016, w święto Niepokalanego Poczęcia
NMP
/ Papież Franciszek/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o
godz. 10.00 Nabożeństwo Eucharystyczne
a po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół
Różańcowych i wymiana tajemnic
różańcowych. Ze względu na ferie zimowe
spotkanie
formacyjne
dla
dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodziców
odbędzie się dziś tj. 5 lutego. Podczas
Mszy św. o godz. 13.15 dzieci otrzymają
medaliki. O godz. 18.00 Msza Św. i
spotkanie
dla
Kandydatów
do
Bierzmowania.
Taca
inwestycyjna
przeznaczona będzie na budowę podjazdu
dla niepełnosprawnych na plebanii.
2. Parafialny Zespół Caritas składa
podziękowanie za ofiary złożone do puszki,
w sumie zebrano 1810,- zł. W dzisiejszym
numerze
„Wieści
Parafialnych”
znajdziemy rozliczenie naszego Caritasu za
rok
2016.
3. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie
formacyjne w grupie dla kandydatów do
bierzmowania: w piątek 10 lutego gr. p.
Krystyny Borowskiej - o godz. 17.00 Rok I
, o godz. 18.00 Rok II. Ze względu na
rozpoczynające się ferie zimowe spotkanie
Kandydatów do Bierzmowania z grupy
formacyjnej p. Elżbiety Talarek i Bogumiły
Dusza w tym miesiącu zostaje odwołane.
4. W sobotę, 11 lutego br. obchodzić
będziemy jubileuszowy XXV Światowy
Dzień Chorego pod hasłem „Zadziwienie
tym, co czyni Bóg: Wielkie rzeczy uczynił
mi Wszechmocny…” (Łk 1, 49). Ponieważ
11 lutego 2017 roku mija 25 lat od
pierwszych obchodów Światowego Dnia
Chorego, które miały miejsce w Lourdes 11
lutego 1992 roku, z okazji tej wyjątkowej
rocznicy Ojciec Święty Franciszek polecił,
by tegoroczny XXV Światowy Dzień
Chorego był obchodzony w sposób
nadzwyczajny. W naszej parafii tego dnia
zostanie odprawiona o godz. 18.00 Msza
Św. podczas której zostanie udzielony

Sakrament Namaszczenia Chorych. Po
Mszy Parafialny Zespół Caritas i Koło
Przyjaciół Radia Maryja zapraszają na
słodki poczęstunek do sali katechetycznej.

5. Wyjazd dzieci i młodzieży do
Murzasichla w sobotę 11 lutego o godz.
7.00. Podczas trwania obozu będzie
można śledzić fotorelację na naszej
stronie internetowej.
6. W piątek 10 lutego o godz. 19.00
odbędzie się spotkanie dla Animatorów
Kandydatów
do
Bierzmowania.
7. 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.
8. Koło Przyjaciół Radia Maryja
informuje, że w dniach 18 -25 czerwca
2017 r. (Oktawa Bożego Ciała) chce
zorganizować wyjazd wypoczynkowy
nad morze do Rowów dla seniorów,
rodziców z dziećmi oraz osób z
umiarkowaną
niepełnosprawnością
wraz z ich opiekunami. Koszt 860,- zł.
Szczegółowy program do pobrania w
zakrystii.
9. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny.
10. W czwartek zmarł śp. Sylwester
Rudzki z Czachówka. Jego pogrzeb
odbędzie się we wtorek o godz. 14.00.
Wieczny Odpoczynek racz mu dać
Panie …

Intencje Mszalne 05 II – 12 II 2017
Niedziela 05.02.
8.30(Czachówek) + Wiesława i Stanisława Sadowskich
8.30(Czachówek) + Stefana Jachymskiego
10.00 + Marianny, Stanisława Sobieckich
12.00 + Marka w 6 rocz. śm. , Jana, Jerzego Kurów
12.00 + Mariana, Krystyny, Franciszki, Barbary Sobierajów
13.15 + Heleny Olejniczak w 20 rocz. śm. , Ignacego Auguścika,
zm. z rodz. Olejniczaków i Auguścików
13.15 + Kazimierza, Marianny Gugałów
Spotkanie formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich
rodziców
18.00 Za parafian
Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania
Poniedziałek 06.02.
18.00 + Janiny Skurzewskiej w 30 dni po śmierci
Wtorek 07.02.
18.00 + Genowefy w 1 rocz. śm. , Józefa Jana Gazdów
Środa 08.02.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
O bł. Boże dla córki
O zdrowie dla Tadeusza
Piątek 10.02.
18.00 + Jerzego Mikołaja Malickiego w 30 dni po śmierci
Sobota, 11.02.
18.00 + Michaliny, Stanisława Marszałów, Zofii, Henryki,
Antoniego Matysiaków, Andrzeja Otulaka
Niedziela 12.02.
8.30(Czachówek) + Katarzyny, Józefy, Jana Królaków
8.30(Czachówek) + Leona w 2 rocz. śm. , Edwarda, Heleny Winiarków,
Marceliny, Władysława Stanowskich
10.00 + Henryka w 25 rocz. śm. , Zofii Stańczyków
10.00 O bł. Boże dla Waldemara i Beaty Gugałów z rodzinami
12.00 + Genowefy w 7 rocz. śm. , Antoniego, Michała, Jana, Cecylię
Masnych, Annę, Józefa Dejów, Nikodema, Stanisława, Antoniego
Wójcików
12.00 + Teresy, Józefa Kucińskich
Chrzest: Jan Włodarczyk
13.15 + Teresy Karaszkiewicz

intencje spisano 31..01.17

Refleksja na
V Niedzielę Zwykłą
„Wy jesteście solą dla ziemi”
„Wy jesteście solą dla ziemi”. Sól
symbolizuje
czystość.
Starożytni
Rzymianie mówili, że jest najczystsza,
ponieważ pochodzi od morza i słońca.
Sól nadaje smak. Bez soli potrawa nie
ma smaku, jest mdła, nieużyteczna. Soli
potrzeba wprawdzie niewiele, aby obiad
stał się smaczny; a jednak bez tej
niewielkiej ilości traci smak. Sól jest także środkiem
konserwującym, chroniącym od zepsucia. Prawdziwi
uczniowie Jezusa są solą ziemi. Jest ich mało, a jednak mają
przeogromny wpływ. „Mała trzódka”, jak nazywa ich Jezus,
przenika cały świat. Jednak sól może utracić swój smak.
Jeżeli uczniowie Jezusa stracą miłość do swojego Mistrza,
jeżeli będą uczniami w rejestrze, a nie w sercu, to ich wpływ
na świat będzie znikomy
./Stanisław Biel SJ/




Weekly tweet - wpis tygodnia
Dziś Jezus mówi do nas, nie bądźmy głuchoniemi,
«Wy jesteście światłem świata i solą
ziemi».
Pokażmy naszą pobożność i dobre uczynki
i wiarę mocną, olbrzymią, a nie jej
kruszynki.
Bądźmy przykładem dla innych żyjących
wokół siebie,
z tego niedługo będziemy rozliczani w
niebie.
Kazimierz


Rozchód:
- Zakup Węgla dla podopiecznych Caritasu - 1988,96 zł
- Dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach: 7878 zł
- Dofinansowanie obozu zimowego - 1200 zł
- Dofinansowanie wycieczek dla dzieci ze szkól podstawowych 500 zł
----------------------------------------------------------------------------------------- - Pomoc dla poszkodowanych w wypadkach - 6600 zł
- Pomoc dla osoby niepełnosprawnej - 1402,35 zł
Rozliczenie Parafialnego Zespołu Caritas
- Jednorazowa pomoc dla osób potrzebujących - 737,13 zł
za rok 2016
- Mikołaj dla dzieci - 798,12 zł
Saldo z 2015 r: 7 895,32 zł
- Zakupy na Dzień Babci i Dziadka - 251,23
Przychód w 2016 r.
- Zakupy do paczek wielkanocnych - 2507,02 zł
- Dobrowolne ofiary zbierane do puszek - 12 658, 20 zł
- Zakupy na Dzień Chorego - 150 zł
- Dochód ze sprzedaży w sklepiku - 4222,26 zł
- Zakupy na Dzień Matki i Ojca - 425,74 zł
- Skarbonka "Caritas" - 314,70 zł
- Nadruki na obrazki z życzeniami: 150 zł
- Świece Caritas - 1350 zł
Razem: 24 588,55 zł
- Dotacja parafialna - 1300 zł
Saldo bieżące: 3414,05 zł
- Darowizna - 262,12 zł
Razem: 28 002,60 zł
/Elżbieta Talarek Prezes Parafialnego Zespołu Caritas/

Tweet od Papieża
Naśladujmy podejście Jezusa do chorych:
On dba o wszystkich, podziela ich cierpienia i
otwiera serca na nadzieję.
/Franciszek/
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