Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 8(123) Rok IV 19. 02. 2017

VII Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2. 17-18 (Przykazania miłości bliźniego)
Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Drugie czytanie: 1 Kor 3, 16-23 (Prawdziwa mądrość to trwać przy Jezusie)
Ewangelia: Mt 5, 38-48 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół)

Co robić, żeby życie nie było koszmarem?
Nie ma sytuacji bez wyjścia i każde małżeństwo może odbudować miłość. Jeżeli tylko chce. Jeżeli
uwierzy, że warto. Zwykle bardzo długo niczego nie zauważamy i w codziennym kołowrotku nie
zdajemy sobie sprawy z tego, że powoli oddalamy się od siebie, a urazy, nad którymi jednak
zachodzi słońce (por. Ef 4, 26), kompensujemy flirtem z koleżanką, alkoholem, dodatkową pracą.
Jeszcze tłumaczymy sobie i innym, że mąż jest tyle poza domem, bo musi brać dodatkowe prace,
a jemu jest z tym po prostu wygodniej niż znosić impertynencje i pretensje żony, porozrzucane
buty w przedpokoju i krzyki dzieci. Potem już nie bardzo jest o czym ze sobą rozmawiać. Zdaje
się, że już wszystko zostało powiedziane, że już nie ma wspólnych tematów i chce się uniknąć
lawiny słów, której można w każdej chwili spodziewać się od drugiej połowy. Na ogół jednak tkwi
w sercu marzenie o powrocie do siebie. Pragnie się, żeby to wszystko minęło jak koszmarny sen.
Jak w wierszu Tadeusza Różewicza:
Przez ten mur który
budowaliśmy razem
z dnia na dzień
dorzucając słowo
do milczenia
przez ten mur
przebić się nie możemy
zamurowani
własnymi rękami
umieramy z pragnienia
słyszymy jak obok
porusza się to drugie
słyszymy westchnienia
wzywamy pomocy
nawet łzy uciekają
w głąb naszych ciał
Tkwimy po obu stronach muru, nie znajdując słów, gestów, zamknięci z własnym poczuciem
krzywdy. Zamknięci we własnych emocjach, podsycanych i żywionych. A przecież ten mur nie
jest ani zbyt wysoki ani zbyt gruby... Warto na niego popatrzeć z dystansu. Oddramatyzować
jego niepokonywalność. Nazwać nie tyle sprawy, które nas dzielą, co uczucia, które nam
utrudniają porozumienie. Nazwać potrzeby psychiczne, przyjrzeć się naszej osobowości,
popatrzeć na nią z Bożej perspektywy. Nie ma sytuacji bez wyjścia i każde małżeństwo może
odbudować miłość. Jeżeli tylko chce. Jeżeli uwierzy, że to jest możliwe i wytrwa. Jeżeli uwierzy,
że warto.
/Jerzy Grzybowski/
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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

Obóz Zimowy Murzasichle 2017
Tegoroczny wyjazd rozpoczął
się w dość mroźny poranek 11
lutego. Wyjechaliśmy ok 7.15
rano. O 10.30 dojechaliśmy
do
Jędrzejowa,
gdzie
zwiedziliśmy
Muzeum
Zegarów
słonecznych.
Okazało się, że orientacja w
terenie naszych opiekunów
jest zawodna (wysiadłszy pod
muzeum zaprowadzili nas z
drugiej strony, gdzie nie było wejścia). Wybaczamy im, ponieważ
też pierwszy raz byli w tym miejscu, tak samo jak my. Drugą
przerwę na odpoczynek mieliśmy w Krakowie. I tu o dziwo
kierownik pozwolił nam odwiedzić Mc Donalda. Ale to nie
najważniejsze co zobaczyliśmy w Krakowie. Dlatego nie mogło
zabraknąć takich miejsc jak Wawel, Sukiennice czy najsłyniejsza
ulica w Krakowie, czyli Franciszkańska 3, gdzie przed lat
mieszkał św. Jan Paweł II. Wizytę w Krakowie zakończyliśmy
przy pomniku wawelskiego Smoka. Złowroga bestia zamieniła się
jednak w ściankę spinaczkową. Ostatni etap podróży zaskoczył
nas wszystkich. Korek ciągnący się od Krakowa, spowodował, że
na miejsce dotarliśmy po 19:00. I tak trzeba było zmienić nasze
plany i z jazdy na nartach w dniu dzisiejszym trzeba było
zrezygnować. Ks. Mariusz zapewnił nas, że jutro nadrobimy braki
w jeździe. Najważniejsze, że dotarliśmy na miejsce szczęśliwie i
bezpiecznie. Niedzielę rozpoczeliśmy od Mszy Św, podczas
której widać było u niektórych nie przespaną noc. Po śniadaniu
zniecierpliwieni, gotowi i zwarci czekaliśmy na wymarsz na stok
narciarski, ale okazało się że bus, któr miał zawieść nas na
miejsce, będzie opóźniony o 30 minut. Po przybyciu czekała nas
kolejna niespodzianka. Duża kolejka chętnych aby wypożyczyć
narciarski sprzęt zatrzymała naszą grupę na godzinę. Trzeba było
uzbroić się w cierpliwość. Opłacało się, bo po tak długim
oczekiwaniu mogliśmy wreszcie zacząć białe szaleństwo na
stoku narciarskim. Co prawda, niektórzy znas tak wczuli się w
role, że ich zapał trzeba było studzić, a co niektórych odesłać na
ponowną naukę z pierwszakami. Po 2-godzinnej jeździe
wróciliśmy na obiad, który po takim wysiłku bardzo nam
smakował. Po obiedzie czekała nas miła niespodzianka.
Ponownie wróciliśmy na stok aby doskonalić nasze umiejętności
i kibicować tym, którzy po raz pierwszy założyli narty na swoje
nogi. Tego dnia nie zabrakło wiele humorystycznych wydarzeń.
Największym z nich to pozamienianie nart i butów. Nie omineło to
nawet wychowawców, którzy z uporem próbowali na swoją nogę
założyć nie swój but. Dzień zakończyła wizyta w Izbie
Regionalnej, gdzie prawdziwy góral p.Adam Gąsienica w sposób
humorystyczny opoowiedział nam o historii Murzasichla.
Zmęczenie tego dnia wzieło górę nad najmniejszymi z naszej
grupy, których podczas prelekcji zmożył sen. Trzeciego dnia po
pożywnym śniadanku udaliśmy się do Szaflar, gdzie czekała nas
miła niespodzianka, a mianowicie 2,5 godzinny pobyt na
basenach termalnych. Wśród wielu atrakcji, czekała nas 6
metrowa ekstremalna zjeżdzalnia. Podczas tego pobytu, każdy z
nas mógł zregenerować swoje siły do dalszej jazdy na nartach.
Po miłym relaksacyjnym odpoczynku udaliśmy się na obiad, po
którym pojechaliśmy zostawić zbędne kalorie na naszym stoku
narciarskim. Na zakończenie dnia czekała na nas ciekawa
niespodzianka. Zorganizowazowano dla nas typowy góralski
kulig. Siedem sań z przepięknymi końmi wyruszyło w nieznanym
nam kierunku, by na koniec dotrzeć na rozpalone na polanie

ognisko, gdzie mogliśmy ubiec sobie przepyszną juhaską
kiełbaskę. Czwarty dzień zaczęliśmy od wizyty w Zakopanem,
gdzie zwiedziliśmy skocznię, podziwiając z góry piekną
panoramę miasta. Po południu tradycyjnie ćwiczylismy swoje
umiejetności na stoku. Dzień piąty również był bardzo
intensywny. Ks. Mariusz zrobił nam miłą niespodziankę i zabrał
nas na wycieczkę na Słowację, gdzie zwiedzilismy m.in.
przepiękną jaskinię. Tego dnia towarzyszył nam wesoły
przewodnik po Tatrach, pan Jędrek, którego serdecznie
pozdrawiamy. Wieczorem po ostatnim wyjeździe na stok
narciarski, odbyła się ceremonia przyjęcia nowych juhasów do
naszego „zbójeckiego obozu” oraz odbyło się podsumowanie
całego obozu. Ostatni dzień obozu to droga powrotna do naszych
domów, ale i tego dnia nie mogło zabraknąć atrakcji. Kierując się
w stronę Sobikowa, zatrzymaliśmy się w Krakowie w Sanktuarium
św. Jana Pawła II, gdzie ks. Mariusz przewodniczył Mszy Św.
Sanktuarium zrobiło na nas ogromne wrażenie, szczególnie
sutanna Ojca Świętego, którą miał na sobie w chwiliu zamachu.
Do Sobikowa powóciliśmy o godz. 19.00. Dziękujemy ks.
Mariuszowi oraz naszym wychowawcom: p. Marzenie
Filutowskiej i p. Jadwidze Otulak za super zorganizowany wyjazd.
/Relację napisali: Tomasz Książek, Klaudia Krasowska,
Dominik Wiśniak, Sebastian Krasowski, Szczepan Lewicki,
Mikołaj Zawadzki, Jakub Mikiciuk/

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. Zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowym
„Słowińska Perła”. W cenie wyjazdu mieszczą się 4 posiłki
dziennie, dojazd i przyjazd autokarem. Ośrodek znajduje się 50
m od morza. Dostęp do szerokiej piaszczystej plaży z
ratownikiem. Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych w
sąsiedztwie jadalni. W ośrodku zagwarantowana bezpłatna
opieka lekarza i pielęgniarki. W pakiecie przewiduje się ognisko z
kiełbaskami, bankiet z muzyką kapeli kaszubskiej. Ponadto
przewiduje się zwiedzanie Słupska, Ustki, jeziora Gardno, Świętej
Góry Słowińców w Smołdzinie z widokiem z wieży widokowej z
góry Rowokół na krajobraz Słowińskiego Parku Narodowego.
Wyjazd w dniu 18 czerwca w niedzielę ok. godz. 6.30-7.00. Po
drodze Msza św. u ojców bernardynów w Sanktuarium Matki
Bożej Skępskiej (Pani Mazowsza i Kujaw) o godz. 10.30. Na
koniec Oktawy Bożego Ciała msza św. z procesją regionalną w
parafialnym kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w
Objeździe. Jest to zabytkowy ryglowy kościół wybudowany przed
1606 r. W dni powszednie czynny jest również kościół filialny w
Rowach. Koszt wyjazdu dla dorosłych -860 zł,
dzieci do lat 3 bezpłatnie,
dzieci do lat 7 – 400 zł,
dzieci do lat 10 - 600 zł.
Należność można wpłacać w formie zadatku w ratach (ok. 200 zł)
lub jednorazowo od. 01.02 2017 r. do 31 maja br. w zakrystii w
Sobikowie lub w kaplicy w Czachówku u ks. wikariusza lub p.
Bogumiły Dusza. Istnieje możliwość wystawienia rachunku
indywidualnie przez OW. „Słowińska Perła” po zakończeniu
turnusu.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W czwartek dzieci i młodzież naszej
parafii szczęśliwie powróciły z wyjazdu
feryjnego do Murzasichla. Serdecznie
dziękujemy
ks.
Mariuszowi
i
wychowawcom za profesjonalną opiekę
nad całą grupą.
2. W przyszłą niedzielę taca zbierana
podczas Mszy św. przeznaczona będzie na
nasze
Metropolitalne
Seminarium
Duchowne.
3. Jak co miesiąc, w czwartą niedzielę
miesiąca Parafialny Zespół Caritas zbierać
będzie ofiary do puszek na rzecz swoich
podopiecznych.
4. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
Łukasz Bronisław Miścicki, kawaler z par. św.
Dominika w Warszawie i Paulina Stańczyk,
panna z Cendrowic w par. tutejszej. Zapowiedź
pierwsza.
– Kamil Damian Maliszewski, kawaler z
Czerska i Renata Woźniak, panna z Obrębu w
par.
tutejszej.
Zapowiedź
pierwsza.
- Michał Paweł Królak, kawaler z Sierzchowa w
par. tutejszej i Katarzyna Agnieszka Ochal,
panna z par. Zesłania Ducha św. w Starej
Iwicznej. Zapowiedź druga. Narzeczonych
polecamy
modlitwie
wiernych
5. 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.
6. 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.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny.

Dobra Nowina dla dzieci
19 luty 2017 r. VII Niedziela zwykła Rok A,
I Mt 5, 38-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół
Jest religii bardzo dużo, ale jedna prawdziwa,
Ta oparta na miłości, którą świat podziwia.
Dziś wyjaśnię wam różnicę między religiami,
kilkoma z życia wziętymi, prostymi
przykładami.
Czy jak ty oczernisz swoją koleżankę z klasy
chciałbyś by i ona powiedziała na ciebie i to ze
dwa razy
jeśli Ty komuś coś zrobisz i to bardzo złego,
to jest dobrze jak on zrobi ci to samo kolego?
Gdy Jezus zebrał swoich uczniów i nauczał,
nie chciał by człowiek człowiekowi dokuczał,
więc tak powiedział: « Słyszeliście, że
powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb» i to
stosowano.
Czy wiecie kto to wymyślił i pierwszy
powiedział, to zamierzchłej historii i odległy
przedział, król babiloński Hammurabi, mówię
wam w sekrecie, wprowadził to bardzo złe
prawo, aby działać w odwecie, despota, podbijał
ludy i wojny prowadził, wielu ludzi zranił, zabił
i do więzień wsadził.
Ale gdy przyszedł Jezus widział zło ogromne,
wprowadził pokój, życie inne, ciche i pokorne,
odrzucił dawne prawa prowadzące do złego
i nakazał wszystkim: będziesz miłował
bliźniego swego
i «Miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyli tych co
was nie miłują i módlcie się za tych, którzy was
prześladują…».
Bo już na Chrzcie Św. zostaliście naznaczeni,
i za miłość do bliźniego będziecie rozliczeni.
Tym różni się od innych nasza chrześcijańska
wiara,
i takie jest nasze posłanie w życiu, nie kara.
Na koniec zadam wam na ten tydzień
zadanie, policz ile razy odpowiesz na zło
dobrem kochanie, a jak będzie ci trudno,
napisz do Boga podanie, Jezus na pewno
doda ci sił, i wynagrodzi za nie.
/Kazimierz/

Intencje Mszalne 19 II – 26 II 2017
Niedziela 19.02.
8.30(Czachówek) Dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku
dla rodzin Antosiewiczów i Królików
8.30(Czachówek) + Stefana Pieniążka
10.00 + Krzysztofa Grześkiewicza w 18 rocz. śm. , Juliana w 18 rocz.
śm. , Marty Orlików, Stefana w 38 rocz. śm. , Elżbiety Trzeciaków
12.00 W int. Ks. Proboszcza
13.15 O zdrowie dla Mariana Gugały

Poniedziałek 20.02.
18.00 + Romana Rudzkiego w 30 dni po śmierci
Wtorek 21.02.
18.00 + Mieczysława w 4 rocz. śm. Jana Zawadzkich, Ryszarda
Sylwestrowicza, zm. z rodz. Wrotków i Zawadzkich
Środa 22.02.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Piątek 24.02.
18.00 + Józefa, Jadwigi Fudeckich, Stanisława Helińskiego, zm. z
rodz. Fudeckich, Klimków i Nowaków
Sobota, 25.02.
18.00 + Hanny w 12 rocz. śm. , Ireny, Henryka, Jana Jeleniów,
Ireny, Stanisława Manturzyków, Józefa Sadowskiego
Niedziela 26.02.
8.30(Czachówek) + Stanisława i Stanisławy Tobiasz
8.30(Czachówek) + Romana Szymańskiego
10.00 + Heleny Andziak w 22 rocz. śm. , Cecylii, Józefa
Chmielewskich
10.00 + Aleksandry Grzywacz (im.)
12.00 + Andrzeja Szóstkiewicza w 5 rocz. śm. , zm. z rodz. Girulskich i
Szóstkiewiczów
Chrzest: Franciszek Jan Duch
13.15 O bł. Boże dla Bartłomieja w 18 rocz. ur.
13.15 + Janiny w 1 rocz. śm. , Stanisława Małaszków, zm. z rodz.
Sychlów i Małaszków
intencje spisano 17..02.17

Myśli św. Brata Alberta

"Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb,
który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla
siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny."
"Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby
obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my
bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy
siebie samych."
"Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu
trzeba, bo samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego
ubogiego ratujemy."




Weekly tweet - wpis tygodnia
«Miłujcie waszych nieprzyjaciół,
czyli tych co was nie miłują
i módlcie się za tych, którzy was prześladują…».
Już na Chrzcie Św. zostaliśmy naznaczeni,
i za miłość do bliźniego będziemy rozliczeni.
Tym różni się od innych nasza chrześcijańska wiara,
i takie jest nasze posłanie w życiu, nie kara.

Kazimierz


Refleksja na
VII Niedzielę Zwykłą
„To jest istota Miłości”
Czymże jest miłość? Przyjrzyj się
kwiatowi róży. Czy róża może
powiedzieć: Zapach mój przeznaczam
tylko dla dobrych ludzi, a odmawiam go
ludziom niegodziwym? Albo czy
możesz sobie wyobrazić lampę, która
ukrywa swoje światło przed złymi
ludźmi, którzy szukają w nim drogi? Mogłaby to zrobić tylko
wtedy, gdyby przestała być lampą. Zauważ, jak naturalnie i
bez ograniczeń drzewo udziela swego cienia każdemu
człowiekowi, dobremu i złemu, młodemu i staremu,
wysokiemu i niskiemu; wszystkim zwierzętom, każdej żywej
istocie, a nawet tym, którzy podcinają jego korzenie. Tak oto
określiliśmy pierwszą cechę miłości: nie robi ona żadnych
różnic. Właśnie dlatego jesteśmy wezwani, by być podobni
Bogu, który sprawia, że słońce świeci, zarówno nad dobrymi,
jak i złymi, że deszcz pada zarówno nad świętymi, jak i nad
grzesznikami; "bądźcie doskonałymi jak Ojciec wasz
niebieski doskonały jest". Kontempluj w zadziwieniu
nieskazitelną doskonałość róży, lampy i drzewa, a
zrozumiesz, na czym polega istota miłości..
/Mieczysław Łusiak SJ/

Tweet od Papieża
Młode serce nie znosi niesprawiedliwości i
nie potrafi nagiąć się do kultury odrzucania
ani ulec globalizacji obojętności.
/Franciszek/
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