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Niedziela Palmowa

Liturgia Słowa
PROCESJA Z PALMAMI: Mt 21, 1-11 (Wjazd Jezusa do Jerozolimy)
Pierwsze czytanie: Iz 50, 4-7 (Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem,
że nie doznam wstydu)
Psalm responsoryjny: Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)
Drugie czytanie: Flp 2, 6-11 (Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go
wywyższył)
Ewangelia: Mt 26, 14 – 27, 66 (Opis Męki Pana Jezusa)

To już 7 lat – Smoleńsk pamiętamy…

Parafia Rzymskokatolicka
św. Stanisława BM
Sobików 15
05-530 Góra Kalwaria
tel. + 48 22 726 83 27
+48 884 062 057
parafia.sobikow @gmail.com
www.sobikow.parafia. info.pl
Duszpasterze:
Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

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:

10 kwietnia minie 7 lat , kiedy w katastrofie pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym
prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska, ostatni prezydent na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wysocy urzędnicy państwowi, dowódcy Sił Zbrojnych,
parlamentarzyści i członkowie rodzin ofiar katyńskich. Dokładnie O 8:41 prezydencki
samolot z 96 osobami na pokładzie rozbił się. Nikt nie przeżył. Pierwsze doniesienia o
katastrofie były na tyle szokujące, że trudno było w to uwierzyć. Dziś w 7 rocznice tej wielkiej
tragedii chcemy prosić Boga o dar Wiecznego zbawienia dla ofiar.. Zapraszamy 10 kwietnia
2017 r. o godz. 18:00 na Mszę Św. w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej.
/ks. Mariusz/

*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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spowiedź w Wielkim Tygodniu do Wielkiej Środy o godz. 17:30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Dobra Nowina dla dzieci

Z życia parafii:
17 marca Nabożeństwo
Drogi Krzyżowej w
Sobikowie poprowadzili
Kandydaci do
Bierzmowania.

Niedziela Palmowa
09 Kwietnia 2017
Palmowa Niedziela to dla nas radosne święto,
przyszliśmy do kościoła z twarzą uśmiechniętą,
w rękach trzymamy palemki małe i palmy duże,
taaaakie wysokie, że pan organista widzi je na chórze.

19 marca ks. Proboszcz
poświęcił Książeczki do
nabożeństwa dla Dzieci
przygotowujących się do
Komunii Świętej.

Jakie to święto i z jakiej okazji, czy wiecie?
Ta niedziela od czwartego wieku znana jest na świecie,
ta niedziela jest także szczególna, w Kościele,
bo rozpoczyna Wielki Tydzień, a takich niewiele.
Upamiętnia triumfalny wjazd Mistrza do Jerozolimy
na ostatnie Święto Paschy, który i my obchodzimy,

24 marca Nabożeństwo
Drogi Krzyżowej w
Sobikowie poprowadziły
Dzieci ze Szkół
Podstawowych.

wierni i uczniowie Chrystusa płaszcze przed Nim słali
i spontanicznym Hosanna! – Wybaw! Go Witali.
Tę niedzielę nazywają też Męki Pańskiej Niedzielą,
i jest zawsze na wiosnę, drzewa kwiatami się bielą.

31 marca Asystę podczas
Drogi Krzyżowej pełnili
druhowie z OSP w
Cendrowicach.

W Jerozolimie też było wielkie święto, wśród zgiełku,
Pan Jezus wjeżdżał do miasta jak Król, na osiołku,
setkami palm z radością pielgrzymi machali,
cieszyli się z wjazdu Jezusa i sto lat śpiewali,
tylko palmami innymi niż nasze wiwatowali,

Krakowa.

W dniach od 1 1 do 5
kwietnia odbywały się w
naszej parafii Rekolekcje
Wielkopostne, które głosił
ks. Piotr Walczak, Kanonik
Regularny Laterański z

tam gałązki z palm daktylowych oczy radowały.

2 kwietnia Koło Przyjaciół
Radia Maryja i Parafialny
Zespół Caritas
zorganizowały Spotkanie
Wielkanocne dla samotnych.

o pojmaniu Jezusa, sądzie i Piłacie,

A Ewangelia dzisiejsza wg św. Mateusza,
opisuje Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Jest dłuższa niż zwykle i bardzo szczegółowa,
o zdradzie Judasza, zaparciu się Piotra jest mowa,
o Drodze Krzyżowej i śmierci Jezusa tam macie.
Dziś nie będzie szczegółów Naszego Mistrza Męki,
przedstawiających chwile Jezusowej udręki,

przed Kościołem.

Tego samego dnia z okazji
12 rocz. śmierci św. Jana
Pawła II zorganizowali
Czuwanie Papieskie, które
zakończyło się
odśpiewaniem ulubionej
pieśni Ojca Św. „Barka” przy
pomniku znajdującym się

ale gdy wrócicie do domów usiądźcie przy stole
odstawcie komórki, laptopy, gry i konsole
i poproście rodziców o Ewangelii przeczytanie,
porozmawiajcie na ten temat i zadaj sobie pytanie,
dla kogo i za czyje winy Jezus oddał życie,
czy cierpiał za swoje grzechy i krew wylewał obficie,
czy za wszystkich ludzi grzeszne zachowanie,

/Bogumiła Dusza/

a gdy już zrozumiesz, zawołaj. Dziękuję Ci Panie!

/Kazimierz/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo palm
przed każdą Mszą św. Uroczysta procesja z palmami
odbędzie się przed Mszą Św. o godz. 10.00 oraz
przed Mszą 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. Po
Mszy św. spotkanie formacyjne dla dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodziców. Dzieci podczas
spotkania otrzymają Biblię. Nabożeństwo Gorzkich
Żali odprawimy po Mszy św. o godz. 10.00. Za
udział w nim można raz w tygodniu uzyskać Odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.
2. Dziś o godzinie 17.00 Księża Marianie zapraszają
do Góry Kalwarii na przeniesienie relikwii Drzewa
Krzyża z kościoła parafialnego do kościoła
Podwyższenia Krzyża. Uroczystościom będzie
przewodniczył JE. Ks. bp Piotr Jarecki. W ramach
nabożeństwa zostaną odśpiewane Gorzkie Żale.
3. W czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne.
Zapraszamy na wyjątkowe liturgie tych dni. W
czwartek Liturgia Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.
W piątek Liturgia Męki Pańskiej również o 18.00.
Ofiary zbierane podczas Adoracji Krzyża
przeznaczone są na Grób Pański w Jerozolimie. W
Wielką Sobotę Liturgię Paschalną rozpoczniemy o
godz. 19.30. Prosimy aby na tę Liturgię zabrać ze
sobą świece do odnowienia przyrzeczeń
chrzcielnych. Podczas nabożeństw Triduum
Paschalnego nie spowiadamy. W niedzielę
Wielkanocną Rezurekcja o godz. 6.00, pozostałe
Msze św. jak w każdą niedzielę. W poniedziałek
Wielkanocny nie będzie Mszy św. dla dzieci o godz.
13.15. Taca zbierana tego dnia przeznaczona będzie
na KUL.
4. W sobotę święcenie pokarmów na stół
wielkanocny. W kościele w godz. 7.30-8.30, 12.0013.00, 15.30-16.00. W kaplicy w Czachówku 11.00.
Na punkty na wsiach wyjedziemy ok. 9.00. Prosimy
o sprawdzenie w zakrystii aktualności podanych
punktów.
5. Zachęcamy do Adoracji Pana Jezusa w Grobie. W
Wielki Piątek i Wielką Sobotę adorują strażacy,
wszystkie grupy parafialne i przedstawiciele wsi.
Prosimy o wpisywanie się na listę wyłożoną w
zakrystii.
6. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna od
poniedziałku do środy po Mszy św. wieczornej.
7. Ministranci i Bielanki tradycyjnie rozprowadzają
palmy. Dochód ze sprzedaży przeznaczają na
dofinansowanie kolonii letnich, na które wyjadą pod
koniec lipca. Gorąco zachęcamy do wsparcia naszych
Ministrantów i Bielanek.
8. W Wielką Sobotę nasi Ministranci będą
rozprowadzać za dobrowolną ofiarą buteleczki z
wodą święconą. Ofiary uzyskane z tego tytułu,
również chcą przekazać na dofinansowanie letniego

obozu w wakacje, na który wyjada w sierpniu. Bóg
zapłać za wspieranie naszych Ministrantów, którzy
służą nam przez cały
9. W Wielkim tygodniu odbędą się zbiórki
Ministrantów w związku z Triduum Paschalnym: w
Wielki Czwartek i w Wielki Piątek o godz. 17:00.
Obecność obowiązkowa. Na zbiórki zapraszamy
również Bielanki, które chcą włączyć się w
Liturgiczną Służbę Ołtarza.
10. W naszej parafii dnia 8 maja odbędzie się
Sakrament Bierzmowania. Osoby dorosłe, które
chciałby przystąpić do tego Sakramentu, prosimy o
zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej.
11. Parafia nasza tradycyjnie organizuje w ramach
Laboratorium wiary 22 kwietnia wyjazd do Teatru Roma na
przedstawienie Teatru A z Gliwic pt. „Apokalipsa”. Bilety są
bezpłatne, jedynie pokrywamy koszt przejazdu w kwocie 15
zł. Zapisy w zakrystii lub u ks. Mariusza. Liczba miejsc jest
ograniczona. Zapraszamy wszystkich, w tym szczególnie
młodzież do wzięcia udziału w tym przedstawieniu.
12. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę
funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy
mieszkańcom Czachówka, Ławek i Gabryelina, Czarnego
Lasu za torami, Julianowa, Sułkowic, ul. Cicha ( 2 rodz.),
Krzaków Czaplinkowskich, Sierzchowa cz. I, Woli
Dobieskiej za ofiary złożone w tym tygodniu na ten cel.

13. W dniach 1.05.-3.05. (uwaga - zmiana terminu)
zapraszamy na pielgrzymkę szlakiem 4 religii na
Podlasie. Koszt 430,- zł. Program pielgrzymki i
zapisy w zakrystii. Przy zapisach zaliczka w
wysokości 160,- zł.
14. 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!
15. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Karol Bogucki, kawaler z Grobic w par. tutejszej i
Agnieszka Pindor, panna z Drwalewa. Zapowiedź druga.
- Maciej Marian Proszewski, kawaler z Góry Kalwarii i
Natalia Krystyna Więsek, panna z Krzaków
Czaplinkowskich w par. tutejszej. Zapowiedź druga.
– Marcin Paweł Konowrocki, kawaler z Chynowa i Aneta
Strawińska, panna z Czaplinka w par. tutejszej. Zapowiedź
pierwsza.
– Kamil Olechowski, kawaler z par. Podwyższenia Krzyża
św. w Łaskarzewie i Angelika Szymaniak, panna z Dobiesza
w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza. Narzeczonych
polecamy modlitwie wiernych.
16. 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. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom.
17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii są
do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W zakrystii do
odbioru jest miesięcznik Różaniec”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 09 IV – 16 IV 2017
Niedziela 09.04. Niedziela Palmowa
8.30(Czachówek )1. + Stanisławy Gaca, 2. + Ryszarda Oneksiaka
10.00 + Adeli i Adama Załuskich
10.00 + Stefana Kowalczyka w 5 rocz. śm. , Antoniny, Józefa
Kłoszewskich - Gorzkie Żale
12.00 + Jadwigi w 1 rocz. śm. , Wacława Augustyniaków
12.00 + Tadeusza Golika w 1 rocz. śm.
13.15 + Krystynę, Marcjannę, Wacława Lewandowskich

Wielki Poniedziałek 10.04.
18.00 W int. ofiar Katastrofy Smoleńskiej
Wielki Wtorek 11.04.
18.00 Int. wolna
Wielka Środa 12.04.
18.00 Int. wolna
Wielki Czwartek 13.04.
18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej
Wielki Piątek 14.04.
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota, 15.04.
19.30 Wigilia Paschalna

Wielka Niedziela 16.04. Zmartwychwstanie Pańskie
6.00 Rezurekcja: za parafian
8.30(Czachówek) W 50 rocz. ślubu Genowefy i Kazimierza Lipskich
10.00 + Józefa, Anieli Matyjów, Edwarda, Ireny Czubaszków, Hanny
Sarnackiej
10.00 + Wojciecha, Pawła Wiśniewskich, Władysławy, Zygmunta
Samorajów
12.00 + Łukasza (ur.), Bronisławy, Józefa Tywonków, zm. z rodziny
Dąbrowskich i Tywonków, CHRZEST: Jagoda Rosłon, Natalia Lenard
12.00 + Antoniego Wiśniewskiego w 3 rocz. śm. , zm. z rodz.
Szturemskich i Wiśniewskich
13.15 + Jerzego, Jana, Marka Kur, Tadeusza Gawędy
13.15 + O bł. Boże i potrzebne łaski dla Stefana i Krystyny Pilaszków w
40 rocz. ślubu
intencje spisano 05.04.17

Tweet od Papieża
Starajmy się konkretnie podążać śladami
Chrystusa, poświęcając się potrzebującym
braciom i siostrom.
/Franciszek/

16 kwietnia br. Chrzest przyjęli:
Jagoda Rosłon, Natalia Lenard

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty
parafialnej odeszli do wieczności:
2 kwietnia 2017 r. śp. Wojciech Rączka
l. 70, z Nowych Grobic.
4 kwietnia 2017 r. śp. Halina Jakubiak
l. 79 z Czarnego Lasu.
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie…

Refleksja na
IV Niedzielę Wielkiego Postu
„Nie dajmy się grzechowi!”

Każdy grzech jest mniej lub bardziej perfidną zdradą Jezusa.
Jest
bowiem
„sprzedaniem”
prawdziwych wartości za „srebrniki”
własnej
przyjemności,
chwilowej
satysfakcji i wątpliwej korzyści.
Grzeszymy, chociaż Jezus jest nam
bliski, chociaż z Nim zasiadamy do
stołu, to znaczy uczestniczymy we mszy
św. I to jest tak okropne, że gdyby
grzech był jedynym naszym dokonaniem, to lepiej by było,
żebyśmy w ogóle się nie narodzili. Na szczęście jest w nas
też dobro. I na szczęście jesteśmy odkupieni Krwią
Chrystusa, a więc grzech jest zgładzony i możemy skupić
się na dobru, by je pomnażać, wypełniając się nim. Nie
dajmy się grzechowi, bo tylko grzech jest prawdziwym
nieszczęściem człowieka. Nic w naszym życiu nie jest tak
okropne jak grzech. I Jezus ma moc uratować nas z niego.
/Mieczysław Łusiak SJ/




Weekly tweet - wpis tygodnia
By sobie uprzytomnić ofiarę Jezusa,
przeżyj raz jeszcze mękę Jezusa Chrystusa.
Zdradę Judasza, pojmanie i opuszczenie,
upokorzenie, zaparcie się Piotra i odrzucenie,
bolesną Drogę Krzyżową i wyszydzenie,
i śmierć Jezusa, byś mógł otrzymać Zbawienie.
Kazimierz

Święte Triduum Paschalne w parafii św. Stanisława BM
w Sobikowie
Wielki Czwartek: Msza
Wieczerzy Pańskiej
godz. 18.00
Wielki Piątek: Liturgia
Męki Pańskiej godz.
18.00
Wielka Sobota: Wigilia
Paschalna: godz. 19.30
Wielka Niedziela: Rezurekcja godz. 6.00
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