Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 3 (165) Rok IV 21.01.2018 r
III Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Jon 3, 1-5. 10 (Nawrócenie Niniwitów)
Psalm responsoryjny: Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b) – (Naucz mnie
chodzić Twoimi ścieżkami)
Drugie czytanie1 Kor 7, 29-31 (Przemija postać tego świata)
Ewangelia: Mk 1, 14-20 (Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje
pierwszych apostołów)

WYBÓR DWUNASTU APOSTOŁÓW – CZ. I
Jezus Chrystus, ukończywszy 30 lat, rozpoczął swoją misję na ziemi. Jednym z
pierwszych jego działań było zaproszenie pierwszych uczniów i powołanie
dwunastu apostołów. Wiek 30-lat, w tamtym czasie w Izraelu upoważniał
młodych ludzi do pełnoletniości, zgodnie z zapisami Zakonu. Jezus
niezwłocznie rozpoczął nauczanie, w okolicy Kafarnaum. Miasto to położone było
na północno-zachodnim brzegu Morza Galilejskiego, zwanego również jeziorem
Genezaret. Jezus dobrze znał tą Galilejską okolicę, ponieważ sam był
Galilejczykiem i często tu przebywał.
Ewangelista Łuk.6:12-16, mówi nam jak właśnie wyglądał wybór pierwszych
uczniów, którym Jezus zmienił wykonywane przez nich zajęcia. : „I stało się w

tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na
modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i
wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona,
którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i
Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego,
i Szymona, zwanego Gorliwcem, i Judasza Jakubowego, (zwanego
również Tadeuszem) i Judasza Iszkariotę, który został zdrajcą.”
Ewangelista Mateusz opisując to samo wydarzenie, zaznacza, że Pan Jezus
wybierając 12-tu Apostołów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je
wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A Ew. Marek
dodaje, że wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich
dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii na całej
ziemi. Tak więc na podstawie relacji tych trzech ewangelistów, dowiadujemy się,
że z pośród wielu swoich uczniów, Jezus wybrał tylko 12-tu, których nazwał
Apostołami. Słowo apostoł, oznacza: posłaniec, albo przedstawiciel.
Czytaliśmy, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić do Boga, i dopiero po
całonocnej rozmowie ze swoim Ojcem Niebieskim, nastąpił wybór 12-tu
apostołów. Natomiast słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do swego Ojca
Niebieskiego w tej arcykapłańskiej modlitwie, którą zapisał Ew. Jan 17:2,14,19,20
mówią nam, że to Ojciec Niebieski dał swojemu synowi tych, których on wybrał.

/Zbawienie.,pl/
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorek i 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

Odwiedziny
chorych
1. piątek m-ca od godz.
9.30

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

Komandosi Pana Boga
Czy bycie ministrantem to trudna
sprawa?
Z Wiktorem Bulderem rozmawiał Kazimierz
Dusza
Jak się nazywasz i do której klasy chodzisz?
Nazywam się Wiktor Bulder. Jestem
gimnazjalistą.
Jakie są Twoje
zainteresowania?
Lubię czytać
książki, słuchać
muzyki i grać na
pianinie
(keyboardzie)
Dlaczego zostałeś
ministrantem?
Chciałem pomóc
księdzu, służąc do
Mszy św.
Czy są jakieś stopnie ministrantów, jakaś
hierarchia?
Tak są: kandydat, choralista(ministrant) ,
ministrant światła, ministrant księgi,
ministrant ołtarza(wody, kadzidła, ołtarza),
ministrant Słowa Bożego (lektor), animator
liturgiczny (ceremoniarz) i najwyższy stopień
- animator (Parafialnej Wspólnoty
Ministranckiej) .
Czy być ministrantem to trudna sprawa?
Nie jest to trudna rzecz, ale raczej
odpowiedzialna i trzeba się przełamać by
się nie wstydzić.
Czy podoba Ci się ta służba i dlaczego?
Lubię służyć do Mszy św. Wiem, że robię coś
dobrego dla Boga, dla wspólnoty Kościoła,
parafii.
Co czujesz w swoim sercu przy ołtarzu?
Służąc przy ołtarzu jestem dumny, że mogę
być tak blisko Żywego Boga.
Jaką funkcje lubisz najbardziej przy ołtarzu?

Służenie kapłanowi przez przynoszenie i
podawanie darów oraz czytanie fragmentów
Pisma Świętego,
Czy wyjeżdżacie z opiekunem na obozy,
wycieczki, pielgrzymki?
Ksiądz Mariusz zabierał ministrantów na wy
jazdy. Ksiądz Michał też chce nas zabierać w
różne ciekawe miejsca.
Ilu masz kolegów ministrantów w klasie?
Zawsze w każdej klasie, w której byłem był
jakiś chłopak, który był ministrantem
Czy bycie ministrantem przeszkadza czy
pomaga Ci w życiu (w szkole, w domu)?
Bycie ministrantem mi pomaga w szkole, bo
jestem pewniejszy siebie, mam więcej
odwagi.
Jaką śmieszną sytuację przeżyłeś będąc
ministrantem ?
Dzwonienie nie w tym momencie co
potrzeba zawsze wywołuje zakłopotanie.
Jak wygląda herb ministrantów?
To Księga, która przypomina nam o
codziennej lekturze Pisma Św. Kłosy zbóż z
których powstaje chleb. Winne grono owoc
krzewu winorośli z którego robi się wino.
Duża litera M od której idą promienie do
zbóż, jakby miały oznaczać, że ministrantów
jest wielu jak ziaren w kłosie.
I trudniejsze pytanie - Co to znaczy, że
ministrant NIESIE ZNAKI?
Ministrant niesie pewne określone
przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i
dla liturgii mają szczególnie ważne
znaczenie. Te znaki mają ludziom wierzącym
coś przedstawiać i wskazywać na inną
rzeczywistość. Ministrant przez swoją
funkcję jaką sprawuje przy ołtarzu chwali
Boga więc dla innych ludzi może być to
świadectwo naszej wiary.
Bardzo dziękuję Ci za wywiad i życzę
dalszych sukcesów i zadowolenia z bycia
ministrantem.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Dzień Babci a jutro Dziadka.
Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy
najlepsze życzenia wielu radości ze swoich
wnuków. W przyszłą niedzielę Parafialny
Zespół Caritas zbierać będzie do puszek ofiary
na rzecz swoich podopiecznych.
2. We wtorek, 23 stycznia 2018 w 5. 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.
3. W czwartek, 25 stycznia zakończymy Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku
obchodzony jest on pod hasłem: Prawica Twoja
wsławiła się mocą… (Wj 15, 6).

4. 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. 137 numer KRS Caritas AW –
0000225750, w nr. 139 PZC Sobików i
koniecznie zakreślić nr 140. Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom.
5. Trwa kolęda. W tym tygodniu po Kolędzie
odwiedzimy rodziny mieszkające w
następujących miejscowościach:
- w poniedziałek 22.01 – Gabryelin, ul.
Kolejowa od godz. 16.00, Julianów, ul.
Julianowska od godz. 14.00
- we wtorek 23.01. – Julianów ul. Graniczna,
Ławki ul. Polna od 16.00, Julianów, ul.
Sosnowa, Chabrowa, Różana, Dębowa od
godz.9.30
– w środę 24.01 - Ługówka, Sierzchów ul.
Podleśna od 16.00, Grabina i Staniszewice od
godz. 9.30
- w czwartek 25.01. - Bronisławów, ul
Kalinowa, Calineczki, Szczęśliwa, ul. Miła,
Poranna, Wspólna, Jaśminowa, Szarotki od
godz. 9.30
- w piątek 26.01 – Czaplin, od godz. 9.30
- w sobotę 27.01 – Sierzchów, ul. Brzozowa,
Ogrodowa od nru 63, Mazowiecka od 1 do
Ogrodowej, Czachówek, ul. Brzozowa i
Klonowa od godz. 14.00
W przyszłym tygodniu:

- w poniedziałek 29.01 - Krzaki
Czaplinkowskie, ul. Brzozowa, Okrężna,
Olszowa, od godz. 16.00, ul. Główna od
Sołtysa do ul. Wrzosowej od godz. 10.30,
- we wtorek 30.01 - Krzaki Czaplinkowskie od
końca do ul. Wrzosowej od godz. 9.30, ul.
Wrzosowa, od 16.00
- w środę 31.01. Karolina i Krzymów od godz.
9.30
- w czwartek 1.02. – Sierzchów, ul.
Starowiejska, ul. Mazowiecka od Ogrodowej,
ul. Akacjowa od godz. 9.30
– w sobotę 3.02. - Dobiesz, ul. Wolska,
Sierzchów, ul. Słoneczna, Sosnowa, Pogodna,
Poranna 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.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Z Dzienniczka Św. s. Faustyny
Zrozumiałam, że wszelka dążność do
doskonałości i cała świętość, jest na
wypełnieniu
woli
Bożej.
Doskonałe
spełnienie woli Bożej, jest dojrzałość w
świętości, tu na wątpliwości nie ma
miejsca. Otrzymać światło Boże, poznawać
czego Bóg od nas żąda, a nie czynić tego,
jest wielką zniewagą Majestatu Bożego.
Dusza taka zasługuje, żeby ją Bóg opuścił
zupełnie; jest podobna do Lucyfera, który
miał wielkie światło, a nie pełnił woli Bożej.
Dziwny spokój wstąpił w duszę moją, kiedy
rozważyłam, że pomimo wielkich trudności,
zawsze szłam wiernie za poznana wolą
Bożą. O Jezu, udziel mi łaski, abym w czyn
wprowadziła poznana wolę Twoją Boże.
/Dz. 666/

Intencje Mszalne 21 I 2018 – 28 I 2018
Niedziela, 21.01
8.30 (Czachówek) + Romana Rudzkiego
8.30 (Czachówek) + Wacława Kowalskiego
10.00 + Witolda Winiarka w 13 rocz. śmierci i 85
rocz. ur.
12.00 + Teresy Karaszkiewicz w 2 rocz. śmierci
13.15 + Marka Olczaka w 5 rocz. śmierci
Poniedziałek 22.01.
Sobota,27.01.
18.00 + Artura Grzesikiewicza w 14 rocz. śmierci,
Elżbiety Królak, Stanisława i Marianny
Grzesikiewiczów
Niedziela, 28.01
8.30 (Czachówek) + Dominika Suleja
8.30 + Elżbiety w 1 rocz. i Wiesława w 18 rocz.
Sadowskich
10.00 + cr. Rączków
10.00 O bł. Boże, dary Ducha św. i umiejętność
rozeznania drogi życia dla Michała z okazji 18
urodzin 12.00 + Józefa Rosłona w 35 rocz. śm.,
Stanisławy, Andrzeja i Jana Rosłonów, dziadków
Rosłonów, Dąbrowskich i Lisiewskich
12.00 + Ewy (w 1 rocz. śm.) i Jana Piechockich
13.15 + Jana Rosłona w 9 rocz. śm.
13.15 + Stanisławy, Franciszka i Stefana
Szymańskich, Stanisława, Adeli i Walentego
Szturemskich
Spotkanie dla dzieci rocznicowych i ich
rodziców
Intencje spisano 19.01.2018

W tym tygodniu
odszedł do Pana:
śp. Jan Stańczyk z
Cendrowic
Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie …

Tweet od Papieża
„Aby odpowiedzieć Panu, który nas
wzywa, nie musimy czekać aż będziemy
doskonali, ale z otwartym sercem przyjąć
Jego głos.
/Franciszek/

Refleksja na
Trzecią Niedzielę Zwykłą

Ustanowił więc Dwunastu. Wybór
imienny dwunastu apostołów jest
nawiązaniem do Starego Testamentu,
"połączeniem misji kapłańskiej z prorocką. [...] Dwanaście
to symboliczna liczba Izraela - liczba synów Jakuba. Od
nich wywodziło się dwanaście pokoleń Izraela, z których
po wygnaniu praktycznie pozostało tylko pokolenie Judy.
Zatem liczba dwanaście jest nawiązaniem do początków
Izraela, ale jednocześnie jest też znakiem nadziei. Cały
Izrael zostanie na powrót zgromadzony, ponownie
zostaną zebrane wszystkie pokolenia. W postaciach
Dwunastu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
przenikają się nawzajem.
Grupa Dwunastu jest stosunkowo różnorodna. Jej
zasadniczy zrąb stanowią rybacy, społeczność prosta,
uczciwa i szanowana. Jezus powołuje również zelotów,
gorliwców w zachowywaniu Prawa, ale także uczniów ze
środowisk upadłych moralnie, za jakie uważano celników.
Co więcej, powołuje nawet zdrajców./Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Przekonywujące były te słowa Jezusa
do Szymona, który w jezioro sieć zarzucał
i dla Andrzeja, Jakuba i Jana, którzy byli w łodzi,
bo w prosty sposób do nich z Ewangelią
przychodził:

«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie
rybakami ludzi».
I szli ufając Jego nauce, którą sumienia obudził.
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