Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 20(134) Rok IV 14. 05. 2017

V Niedziela Wielkanocna

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 6, 1-7 (Wybór pierwszych Diakonów)
Psalm responsoryjny: Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22)
Drugie czytanie: 1 P 2, 4-9 (Powszechne kapłaństwo)
Ewangelia: J 14, 1-12 (Ja jestem drogą i prawdą, i życiem)

Z życia parafii.
Odpust parafialny: Dnia 8 maja 2017 r. obchodziliśmy
nasz doroczny odpust parafialny ku czci św. Stanisława
BM. Tegorocznej Sumie odpustowej przewodniczył JE.
Ks. Bp Rafał Markowski, Biskup pomocniczy z
Warszawy. Ks. Biskup podczas Mszy Świętej udzielił
grupie 30 osób Sakramentu Bierzmowania. Dziękujemy
serdecznie wszystkim, którzy pomogli nam przygotować
Odpust parafialny: Strażakom OSP z terenu naszej
parafii, Ministrantom i Bielankom, p. Kościelnemu, p.
Organiście, Bierzmowanym, Grupom parafialnym. Pani Katarzynie Olizarowicz i p. Bożennie
Gostkowskiej za zrobienie bukietów i ułożenie kwiatów. Bóg zapłać wszystkim za poniesiony trud.
/ks. Proboszcz/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pielgrzymka szlakiem 4 religii na patriotyczne Podlasie (cz. II)
Z trasy krajowej Białystok - Bobrowniki
prowadzącej do przejścia granicznego na
Białoruś, skręcamy w prawo w świerkowy
las, by blisko 3- kilometrową utwardzoną
drogą dojechać do Centrum Konferencyjno Bankietowego w Rozłogach. To wspaniale
położony ośrodek wypoczynkowy w sercu
Puszczy Knyszyńskiej, z dala od miejskiego
zgiełku. Doskonałe miejsce na organizowanie
szkoleń, konferencji, wesel oraz spotkań integracyjnych, będzie przez blisko trzy
doby naszym miejscem pobytu. Po sprawnym rozlokowaniu się w pokojach, w
większości dwuosobowych, w dwóch piętrowych pawilonach noclegowych,
idziemy na zasłużoną obiadokolację. Oprócz stołówki czy jak kto woli restauracji
lub PUB-u, mamy do dyspozycji również salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt
audio – wizualny i salę bankietową ze sceną, z której nie skorzystaliśmy. Na
terenie Centrum znajduje się też restauracja duże miejsce ogniskowo – grillowe i
plac do ćwiczeń z przyrządami terenowymi, z których chętnie skorzystały, co
ciekawe, spragnione uciech sportowych - Panie. W ośrodku był kort tenisowy ze
sztuczną nawierzchnią oraz boisko wielofunkcyjne i basen, który jednak nie był
tak oblegany jak to ma miejsce w sezonie letnim. Śmiechy i głośne dyskursy
słychać było z niejednego okna, do późnych godzin nocnych.
(dok. na str. 2)
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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

Jest wtorek 2 maja 2017
rok. Po śniadaniu typu
szwedzkiego o godz.
7.00, solidnie i na zapas
objedzeni,
bez
konieczności zabierania
jakichkolwiek kanapek,
wyruszamy
w
pielgrzymią
trasę.
Dzisiejszy dzień zdominuje prawosławie i judaizm. Supraśl.
Zaczynamy spacer spod Prawosławnego Monasteru
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Schodzimy ulicą
Klasztorną w kierunku rzeki o tej samej nazwie. Mimo
przejmującego wiatru z nad Supraśli (prawego dopływu Narwi
blisko 100 km długości), przepięknej i dziewiczej rzeki zwanej
dawniej Sprząślą, idziemy do centrum Supraśla, bulwarem im.
Wiktora Wołkowa artysty - fotografika specjalizującego się w
fotografii pejzażu oraz przyrody. Należy dodać, że czystość
wody pozwala być źródłem wody pitnej i zaopatrzenia w wodę
pobliskiego Białegostoku. Idziemy wzdłuż rzeki Supraśl
chodnikiem i wytyczoną ścieżką rowerową. Przy bulwarze
mijamy kilka boisk do gry w siatkówkę, piłkę nożną, kortów
tenisowych czy toru do gry w minigolfa. Z prawej strony mijamy
Dom Ogrodnika dawniej zwany Starą Pocztą lub Starą
Karczmą. Zabytkowy budynek drewniany z II poł. XVIII w z
dachem polskim łamanym przy ulicy Stanisława Konarskiego,
obecnie mieszkalny. Dochodzimy do secesyjnego Pałacu
Buchholtza obecnie Muzeum Plastycznego im. Artura
Grottgera. Początkowo była to własność Wilchelma Fryderyka
Zacherta założyciela włókienniczych fabryk włókienniczych w
Supraślu po Powstaniu Listopadowym. Potentatem
włókienniczym był również późniejszy właściciel pałacu Adolf
Buchholtz. Pałac zbudowany jest w stylu eklektycznym, ma
piękną, bardzo ozdobną fasadę w stylach włoskiego
renesansu i secesyjnym. Dach ozdobiony jest
pięknymi facjatkami w stylu niderlandzkim, a z przodu widać
klasycystyczny portyk balkonowy.
Kolejnym
zabytkiem
podziwianym wewnątrz to Kościół pw. Świętej Trójcy,
zbudowany w XIX w. w stylu eklektycznym. Idziemy ul
Piłsudskiego i wchodzimy do stojącego w pobliżu Kościoła
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w
stylu neogotyckim. Zbudowany jako kościół ewangelicko augsburski Zmartwychwstania Pańskiego. Po wojnie
opuszczony i zaniedbany. W 1990 roku Kuria Archidiecezjalna
w Białymstoku odkupiła świątynię i budowla została
wyremontowana i dostosowana do kultu rzymskokatolickiego.
Mijamy kilka drewnianych zabudowań w których rozgrywają się
sceny aktualnych seriali: „Blondynka” i "U Pana Boga za
miedzą". Dochodzimy do supraskiego, Monasteru i Cerkwi pw.
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. którego początki
sięgają XV w. Zawdzięczamy go Wojewodzie nowogrodzkiemu
i Marszałkowi Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksandrowi
Chodkiewiczowi, postawionego w jego dobrach, w głębokiej
Puszczy Błudowskiej. Wchodzimy na dziedzic klasztoru i do
wnętrza cerkwi obronnej w którym od lat trwają prace
rekonstruktorskie. Obronna cerkiew supraska, flankowana
czterema wieżami, jest wzorowana na świątyniach gotycko
bizantyjskich. Jest obiektem centralnie położonym w całym
założeniu monastycznym, tak jak liczne cerkwie Wielkiego
Księstwa Litewskiego i Korony a nawet Mołdawii czy Serbii. Jej
przestrzenno-liturgiczne struktury, kanoniczne dla cerkwi
prawosławnej, zostały ubrane w kostium gotyku. Do naszych
czasów dotrwało 6 takich obiektów, z czego 2 znajdują się w
Polsce: w Supraślu i w Kodniu. Podkreślić należy jeszcze

tragiczne dzieje cerkwi obronnej, którą najpierw zniszczyli i
ograbili Sowieci, a później Niemcy, ostatecznie w 1944 roku
wysadzili w powietrze. Obecna cerkiew wygląda identycznie
jak jej poprzedniczka, stojąca tu przez ponad czterysta lat. Ma
33 metry długości, 13 szerokości, a wysokość do sklepienia
kopuł wynosi 28 m. Zwiedzamy jeszcze wzniesioną z
czerwonych cegieł w latach 1889-90 w obrębie monasterskich
budynków cerkiew św. Jana Teologa. Służy ona wiernym i
mnichom jako ciepła, zimowa cerkiew. Przybudowana została
do istniejącego południowego korpusu monastycznego, łącząc
się bezpośrednio z nim, od strony jego elewacji wschodniej. Z
uwagi na bardzo bogaty program pielgrzymki, skumulowany
możliwością zwiedzania otwartych tylko tego dnia obiektów
muzealnych, które zwiedzaliśmy, czyli: Muzeum Synagogi
Wielkiej i Domu Talmudycznego w Tykocinie, Cytadeli
Twierdzy w Osowcu oraz sprawowanej Mszy Św. w
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie,
wymagającej poświęcenia im więcej miejsca, pozostałą relację
z trasy wyjazdu na Pogranicze „Szlakiem kultur 4 religii na
Podlasie” przedstawię w kolejnym numerze „Wieści
Parafialnych” za tydzień.
/Kazimierz Dusza/

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci

V Niedziela Wielkanocna
14 maja 2017
Wielu gdy z Jezusem za życia rozmawiało,
bardzo często Mu pytanie o drogę zadawało.
Nie znamy drogi i celu, dokąd nas prowadzisz?
Wierzymy że dobrą drogą, ale jak nas zdradzisz?
Pytał Św. Tomasz Jezusa, i Filip miał wątpliwości
i wielu ludzi prostych, i o wysokiej godności.
Nawet Tomasz, ten niewierny Tomasz z Wieczernika
«Panie, nie wiemy, dokąd idziesz? » i wzrokiem
przenikał.
A Jezus mówił: «Ja jestem drogą i prawdą, i
życiem».
Dlaczego mi jeszcze ciągle nie wierzycie?
I dzisiaj tylu pytania sobie i Bogu zadaje,
kiedy spać się kładzie i gdy rano wstaje,
nawet Św. Augustyn w swoich Wyznaniach
pogrążony w medytacjach i wielu pytaniach,
twierdził: « I niespokojne jest serce nasze,
dopóki w Tobie nie spocznie»,
a wątpliwości przeżywają i serduszka wasze.
Lecz na te wszystkie wasze niewiadome,
które przynosi życie pośpieszne, szalone,
w szkole, w domu, w wakacje nad morzem,
tylko stwierdzenie Jezusa, jednoznaczne, pomoże.
« Niech się nie trwoży serce wasze ».
Tak Jezus uspakaja serca wszystkich, a więc i nasze.
I pyta nas zarazem: Wierzycie w Boga?
To zapamiętajcie gdzie jest wasza droga.
I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego
jest mieszkań wiele ».
To gwarantuje nam Chrystus w dni powszednie,
święta i w niedziele.
/Kazimierz/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 18.00 Msza Święta i
spotkanie
dla
Kandydatów
do
Bierzmowania z roku I. Obecność
obowiązkowa. Taca przeznaczona jest na
Warszawskie Seminarium Duchowne.
2. W poniedziałek 8 maja obchodziliśmy
Uroczystość św. Stanisława, Odpust
Parafialny, grupa 30 młodych ludzi
przyjęła Sakrament Bierzmowania. Bardzo
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do sprawnego przebiegu
tych
uroczystości.
Bóg
zapłać.
3. W sobotę 20 maja obchodzić będziemy I
Komunię św. w parafii. Dzieci przyjmą
Komunię św. w dwóch grupach. Pierwsza
grupa podczas Mszy św. o godz. 10.00,
druga o 12.30. W poniedziałek i środę, o
godz. 18:40 odbędą się próby dla dzieci,
które przystępują do Komunii św. o godz.
10.00 zaś we wtorek i czwartek odbędą się
próby dla dzieci, które przystępują do
Komunii św. o godz. 12.30. Obecność
obowiązkowa. Pierwsza Spowiedź dla
dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się
w piątek 19 maja o godz. 16:30 (grupa z
10.00) i 17.00 (grupa z 12.30).
4. We wtorek, 16 maja br., przypada
uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i
męczennika, patrona Polski i metropolii.
Główne obchody będą miały miejsce w
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w
Warszawie, ul. Rakowiecka 61. Uroczysta
Msza Święta, której będzie przewodniczył
Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup
Metropolita
Warszawski
zostanie odprawiona w Sanktuarium tego
dnia
o
godz.
18.00.
5. W sobotę, 20 maja br., w ramach akcji
Noc Muzeów, Muzeum Jana Pawła II i
Prymasa Wyszyńskiego zaprasza na Noc
Otwartą
Domu
Arcybiskupów
Warszawskich. W programie: zwiedzanie
pałacu, wystawa fotograficzna w 20.
rocznicę Hołdu Górali złożonego Janowi
Pawłowi II w Zakopanem oraz koncert Folk

Kapeli Góralska Hora. Anegdoty o
mieszkańcach pałacu i jego gościach
opowiadać
będą
między
innymi
biografowie Prymasa Wyszyńskiego i Jana
Pawła II: p. Ewa. K. Czaczkowska i p.
Grzegorz Polak oraz współpracowniczka
Prymasa – p. Anna Rastawicka.
Rozpoczęcie – godz. 18.00, zakończenie o
północy.
6. Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na
tradycyjne
nabożeństwa
majowe
odprawiane w dni powszednie w
Sobikowie codziennie o godz. 17.30. W
niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. W
kaplicy w Czachówku nabożeństwo o godz.
19.00. W piątek poprzedza je Msza św.
7. W dniach 28 września – 02 października 2017
planujemy 5 – dniową samolotową pielgrzymkę
do Fatimy z racji 100 - lecia Objawień. Koszt
pielgrzymki 2595,- zł/os. + 60 Euro. Program
pielgrzymki
i
zapisy
w
zakrystii.
8. 11 czerwca odbędzie się IV Parafialny Festyn
Rodzinny. Już dziś prosimy o składanie fantów
na
loterię.
9. Rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem w
kościele mozaik przedstawiających św.
patronów spraw trudnych. Zostaną one
zainstalowane w niszach w transepcie kościoła.
Planujemy wykonanie mozaik św. Ryty, św.
Antoniego Padewskiego, św. Judy Tadeusza i
św. Krzysztofa. Zachęcamy do ufundowania
tych wizerunków. Koszt wykonania przez art. p.
Mirosława Grzelaka z Łodzi wyniesie 10 000,zł. za obraz. Planowany termin instalacji
pierwszej
mozaiki
to
wrzesień
b.r.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”.
Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.

14 maja br. Sakrament Chrztu
św. przyjął:
Hieronim Zalewski

Intencje Mszalne 14 V – 21 V 2017
Niedziela, 14.05. V Niedziela Wielkanocy
8.30(Czachówek) + Jana Zaręby
8.30(Czachówek) + Zofii Kowalskiej, Zofii Pieniążek
10.00 + Julianny, Franciszka Kruszewskich, Marianny Kopyra
10.00 + Zbigniewa Wlazeł w 18 rocz. śm
Nabożeństwo majowe
12.00 + Heleny w 22 rocz. śm. , Bronisława Anuszewskich,
Stanisławy, Karola Buczków, Jana Jędrzejczyka
12.00 + Zenona w 2 rocz. śm. , Stanisławy, Henryka
Miecznikowskich
CHRZEST: Hieronim Zalewski
13.15 + Zofii, Andrzeja Kur, Wincentego Barana
13.15 + Tadeusza w 26 rocz., Józefa, Wiesława i Adama
Urbańskich
18.00 + Wacława Lenarta w 29 rocz. śm
Msza Św. i spotkanie dla Kand. do Bierzmowania
Poniedziałek 15.05.
17.00 O zdrowie dla Adama i szczęśliwy przebieg operacji
oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Zofii, Henryka Kopków
Wtorek 16.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Zofii, Józefa, Stanisława Ogonków
Środa 17.05.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Moniki Grzywacz
Czwartek 18.05.
17.00 + Haliny Nowakowskiej w 9 rocz. śm.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Moniki Grzywacz – int. koleżanek, kolegów i prac.
Gimnazjum F. Kapackiego w Cendrowicach
Piątek 19.05.
16.30 Spowiedź przed I Komunią Świętą
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Feliksy Choińskiej w 30 dni po śm.
19.00(Czachówek) Intencja wolna
Sobota 20.05.
10.00 Uroczystość I Komunii Świętej Grupa I
12.30 Uroczystość I Komunii Świętej Grupa II
16.30 + Franciszka, Stanisławy Królaków
17.00 + Zm. z rodz. Mokrzanowskich i Kaczmarczyków
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Zofii, Stanisława, Franciszki, Kacpra Pierścińskich,
Stefana Makulskiego
Niedziela, 21.05. VI Niedziela Wielkanocy
8.30(Czachówek) + Janiny, Stanisława Stańczyków,
Krzysztofa Danikowskiego

Refleksja na
V Niedzielę Wielkanocną

„Jezus zaprasza
nas do siebie”

Jezus zaprasza nas do siebie. Do
domu swojego Ojca. Do przyjaźni ze
sobą. To jednak oznacza wybór określonej drogi w życiu.
Drogi, którą wyznacza nauczanie Jezusa, Jego przykazania i
przykład Jego życia. Musimy więc zacząć od poznania
Jezusa, od zasłuchania i zapatrzenia się w Niego. Już samo
poznawanie Go wprowadza nas we wspólnotę z Bogiem
Ojcem, czyli do Nieba. Warto poświęcić wszystko, by to
osiągnąć. Problem w tym, że tak trudno uwierzyć nam we
wspaniałość owoców uczestnictwa w życiu Trójcy
Przenajświętszej bez doświadczenia tego na własnej skórze.
Dlatego trzeba najpierw uwierzyć Jezusowi i spróbować żyć
jak On. Szybko przekonamy się, jakie to jest niesamowite.
/Mieczysław Łusiak SJ/

10.00 Int. wolna
Nabożeństwo majowe
12.00 + Antoniego, Heleny Chajęckich, Aleksandrę, Józefa
Korytków
12.00 + Franciszki w 18 rocz. śm. , Czesława, Antoniego
Kamińskich
13.15 + Zbigniewa, Heleny, Władysława Czupryńskich, Jana
Należytego, Bronisławę Krawczyk
13.15 + Ireny Bartkowskiej w rocz. śm. , Tadeusza
Bartkowskiego
intencje spisano 09.05.17



Weekly tweet - wpis tygodnia
Czy i ty nie znasz odpowiedzi na to pytanie
jak Tomasz, gdy pytał, dokąd idziesz Panie?
Jezus nas uspakaja: «Niech się nie trwoży
serce wasze…»,
by już nie były zalęknione dusze nasze,
i aby nas ustrzec i zapobiec naszej klęsce,
dodał: « Idę przecież przygotować
wam miejsce ».
/Kazimierz/

Tweet od Papieża
Rozwijajmy przyjaźń i szacunek między
ludźmi różnych tradycji religijnych, aby
tworzyć świat pełen pokoju.
/Franciszek/
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