Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 5 (167) Rok IV 4.02.2018 r
Piąta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Hi 7, 1-4. 6-7(Marność życia ludzkiego)
Psalm responsoryjny: Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3a); (Panie, Ty
leczysz złamanych na duchu)
Drugie czytanie: 1 Kor 9, 16-19. 22-2 (Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii)
Ewangelia: Mk 1, 29-39 (Jezus uzdrawia chorych)

Nawrócenie św. Pawła
25 stycznia Kościół wspominał przełomowe wydarzenie w życiu Apostoła
Narodów św. Pawła. To, co wydarzyło się pod Damaszkiem, zmieniło całe jego
życie i sprawiło, że Paweł stał się wielkim apostołem Chrystusa. Szaweł urodził
się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził
z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy
zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Do
Jerozolimy przybył, aby studiować Torę. Gorliwość w strzeżeniu tradycji
religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem
i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św.
Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do
Damaszku, aby tam ścigać chrześcijan. Paweł opuścił Jerozolimę przez Bramę
Północną, w pobliżu której znajdował się grób św. Szczepana. Śmierć
Szczepana jeszcze bardziej podsycała Szawła do prześladowania tych, którzy
wyznawali, że Jezus jest Panem. Damaszek jest oddalony od Jerozolimy o 250
km. Szaweł potrzebował na przebycie tej drogi ośmiu dni podróży karawaną
przez Płaskowyż Judejski. Kiedy już przekroczył granicę miasta, zdarzył się cud.
Nagle upadł na ziemię, stracił równowagę i usłyszał głos Jezusa, który wezwał
Pawła po imieniu i w jego języku. Szaweł w jednej chwili przeżył swoje
nawrócenie, rozpoznał Jezusa i postanowił nie tylko przerwać prześladowanie
chrześcijan, ale wkroczyć radykalnie na drogę Jego wyznawców. Po tym
nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił
imię na Paweł. Po trzech latach pobytu w Damaszku odbył trzy misyjne
podróże: pierwszą: w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z Barnabą i Markiem;
drugą w latach 50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z
Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez-Macedonia-KoryntJerozolima. Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów
do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Damaszek
był dla Pawła źródłem jego siły w pracy apostolskiej. Tajemnicze nawrócenie
Pawła przypomina nam, że Chrystus szuka nas i pragnie, abyśmy zrezygnowali
z własnych ambicji i pozwolili się całkowicie poprowadzić Bogu. Każdy z nas
powinien odszukać w swoim życiu podobnej chwili nawrócenia, kiedy Bóg był
dla nas tak wyraźny i oczywisty, że poszliśmy za Nim./KD/
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
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

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

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

Sakrament Bierzmowania sakramentem dojrzałości
chrześcijańskiej - cz.I
W naszej parafii przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej trwa 2 lata.
Rozpoczynają go uczniowie III klasy Gimnazjum, a przyjmują w I klasie Szkoły Średniej. Od kilku
lat uroczystość ta odbywa się w imieniny patrona Kościoła, św. Stanisława Biskupa Męczennika
– 8 maja. Poniżej podstawowe wiadomości, które każdy przystępujący do Sakramentu
Bierzmowania wiedzieć powinien.
Miarą dorosłości intelektualnej i gotowości do samodzielnego odpowiedzialnego życia jest egzamin
dojrzałości zwany maturą. Dla niektórych młodych ludzi otwiera on drogę do dalszej kariery
naukowej. W odniesieniu do rozwoju duchowego we wspólnocie Kościoła, takim egzaminem jest
sakrament bierzmowania.
Odwołując się do Ewangelii, sakrament bierzmowania nawiązuje do Zesłania Ducha Świętego na
Apostołów. Jak wiemy Pan Jezus tuż przed wniebowstąpieniem zostawił im swój testament, aby
poszli na cały świat i głosili Ewangelię, udzielali chrztu wszystkim narodom. Nie mogli Apostołowie
wypełnić tego zadania dopóki nie otrzymali darów Ducha Świętego. Ukrywali się, poddając się
ludzkiemu lękowi przed prześladowaniem. W dniu w którym otrzymali Ducha Świętego uczniowie
Jezusa nie są już tymi samymi ludźmi. Duch Boży zstąpił na nich i zmienił ich niczym podmuch
wiatru, który rozpędza chmury i oczyszcza niebo. Od tej chwili zaczęli oddychać tchnieniem samego
Boga. Duch Święty jest jak płomień, który rozpędza lęki nocy. Za jego sprawą wszystko staje się
jasne: słowa Jezusa i Jego gesty, tak jakby światło przenikało do najciemniejszych zakamarków
serca. Trzeba rozsiać na ziemi całą miłość, jaką Jezus przyniósł.
W wieku 17 - 18 lat, kiedy człowiek staje się już prawie dojrzały, przyjmuje sakrament
bierzmowania. Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka
umacniająca strop. Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina,
aby wyznawał mężnie swoją wiarę, bronił jej i według niej żył. Innymi nazwami bierzmowania są:
a)

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie
zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wolnym katolikiem,
b) Sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas
swymi darami: rada, rozum, mądrość, umiejętność, bojąźń Boża, pobożność i męstwo.
c) Tak jak dawniej Apostołowie wkładali ręce na ochrzczonych i udzielali im Ducha
Świętego, tak i obecnie czynią to biskupi, następcy Apostołów. Znakiem zewnętrznym
sakramentu bierzmowania jest:
a) Włożenie rąk przez księdza biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,
b) Namaszczenie na czole krzyżmem świętym i słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha
Świętego”.
Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia to sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sakramenty
te włączają człowieka w Tajemnicę Paschalną Chrystusa i tworzą Kościół. Człowiek ochrzczony staje
się świątynią Ducha Świętego. W czasie bierzmowania ta świątynia zbudowana przez Ducha
Świętego zostaje jeszcze bardziej ubogacona .Liczba siedem w odniesieniu do darów jest
symboliczna.
Oznacza pełnie, obfitość darów Ducha Świętego, które otrzymuje bierzmowany podczas
przyjmowania tego sakramentu. /Opracowała: Maria Fiejka/

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. Taca inwestycyjna
przeznaczona będzie na sfinansowanie jednej z
mozaik w kościele.
2. W środę 7 lutego o godz. 19.00 zapraszamy
członków Rady Parafialnej na zebranie. Omówimy
program duszpasterski i inwestycyjny na I półrocze
2018 r.
3. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie
formacyjne w grupach dla kandydatów do
bierzmowania, Grupa formacyjna I p. Krystyny
Borowskiej: Spotkanie w Sobikowie w piątek 9
lutego, o godz. 18:00 rok I i II.
4. W przyszłą niedziele 11 lutego o godz. 18.00 Msza
Święta i spotkanie dla Kandydatów do
Bierzmowania. Młodzież i osoby dorosłe, które
chciałby jeszcz włączyć się w przygotowanie, a
jeszcze nie wypełniły formularza z prośbą o jego
rozpoczęcie, prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub
kancelarii parafialnej. Serdecznie wszystkich
zainteresowanych zapraszamy.
5. Również w niedzielę 11 lutego wspomnienie
Najśw. Maryi Panny z Lourdes. Tego dnia
obchodzimy XXVI Światowy Dzień Chorych.
Hasłem tego dnia są słowa – Oto syn Twój (…) – Oto
Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie
.. (J 19, 26-27). Wszystkich chorych i cierpiący
polecamy modlitwie.
6. W tym tygodniu zakończyliśmy tegoroczną
Kolędę. Odwiedziliśmy ok. 1200 rodzin. Dziękujemy
im za serdeczne przyjęcie nas w swoich domach i
ofiary złożone na potrzeby parafialne. Osoby, które
nie mogły nas przyjąć w wyznaczonym terminie
prosimy o zgłaszanie innego terminu do zakrystii lub
kancelarii. W tym tygodniu postaramy się odwiedzić
wszystkich, którzy sobie tego życzą. Przypominam nr
tel. kom. na plebanię: 884 062 057. Jest on również
podany na stronie internetowej parafii jak i w naszym
tygodniku parafialnym.
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. 137 numer
KRS Caritas AW – 0000225750, w nr. 139 PZC
Sobików i koniecznie zakreślić nr 140. Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom.
8. Ks. Michał zaprasza w czwartek 22 lutego na
pielgrzymkę w rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. S.
Faustynie do Płocka. W programie: różaniec w sanktuarium
MB. Zwycięskiej w Czerwińsku, Msza św. w Katedrze
płockiej, nawiedzenie miejsca Objawień. Zapisy w Zakrystii.
Koszt 40,- zł. Wyjazd o godz. 6.30.
9. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza do Teatru
Seminaryjnego na „MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ” w
Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w
Ołtarzewie. Wyjazd autokarem 24.02.2018 r.(sobota) o godz.
14.00 z parkingu przy kościele w Sobikowie. Koszt 25 zł.

Zapisy i wpłaty w zakrystii w Sobikowie i Czachówku. W
programie odmówienie Koronki przy pomniku Św. Jana
Pawła II, autorstwa ks. wikariusza Michała Dłutowskiego,
przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie
Mazowieckim.

10. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje
dwudniowy wyjazd 01.03-02.03.2018 r. (Pierwszy
czwartek m-ca z Mszą Św. o godz. 18.00 w
Sanktuarium św. Rodziny w Kaliszu. Nocleg w
Domu Pielgrzyma św. Józefa w Kaliszu. W drodze
powrotnej zwiedzanie m. Łodzi z przewodnikiem.
Koszt 200 zł, Wyjazd o godz. 6.30 z parkingu przy
kościele w Sobikowie. Przy zapisie wpłacamy
zaliczkę w kwocie 100 zł. Zapisy i wpłaty w zakrystii
w Sobikowie i Czachówku lub u p. Bogumiły Dusza..
11. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cendrowicach im.
Feliksa Kapackiego informuje, że od 1 września 2018 r.
rozpoczyna działalność „zerówka”. Zapisy trwają.
Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły.
Rozpoczęto już prace związane z budową placu zabaw oraz
przystosowaniem sal lekcyjnych.
12. 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.

W piątek 2 lutego obchodziliśmy
uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej
Oficjalna
nazwa
tego
kościelnego
święta
to Ofiarowanie Pańskie, obchodzone 40 dni po
Bożym Narodzeniu. Upamiętnia ofiarowanie Jezusa
Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. Jak podaje
Ewangelia św. Łukasza, każdy chłopiec miał być
poddany symbolicznemu ofiarowaniu Bogu w
świątyni. W przypadku Jezusa obrzęd ten miał jednak
wyjątkowy charakter, ponieważ ofiarowywał się on
swojemu Ojcu. Będąc zarazem człowiekiem,
reprezentował również całą ludzkość, która oddaje
się woli Bożej, będąc jednocześnie „światłem” woli
Pańskiej. Tradycyjnie od IX wieku tego dnia w
kościołach święci się świece gromniczne – które
miały chronić domostwa przez piorunami. Odbywa
się również procesja z płonącymi świecami,
symbolizująca życie w jedności z Chrystusem.
Tradycja nakazuje, że j po uroczystościach przynosi
się płonące świece do domów i wypala znak krzyża
na ramie drzwi wejściowych co ma chronić przed
nieszczęściem i żywiołami. Nieraz, wierni przynosili
świece, przy których byli chrzczeni, i które
„towarzyszyły” im przez całe życie (wręczano je
również konającym). Jeszcze dziś, gdzieniegdzie,
zwłaszcza na obszarach wiejskich, można latem w
czasie potężnych burz dostrzec płonące gromnice w
oknach. Nie oznacza to oczywiście, że ludzie
rezygnują z piorunochronów. Święto Ofiarowania
Pańskiego wyznacza również zakończenie okresu
bożonarodzeniowego, kończy się śpiewanie kolęd, a
choinki
powinny
zostać
rozebrane.

Intencje Mszalne 4 II 2018 – 11 II 2018
Niedziela, 04.02
8.30 (Czachówek) + Stefana Jachymskiego
10.00 + Krystyny (w 12 rocz. śmierci) i Tadeusza (w 30
rocz. śm.) Tywonków
12.00 + Ewy Piechockiej w 1 rocz. śmierci, Jana
Piechockiego
13.15 + Elżbiety Maciak w 1 rocz. śmierci
Poniedziałek, 5.02. .
18.00 + Wiesława Oliszewskiego w 30 dni po śmierci
Środa, 07.02
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
zm. cr. Arkitów
Piątek, 09.02
18.00 + Jerzego Sylwestrowicza w 30 dni po śmierci
Sobota,10.02.
17.15 O bł. Boże dla Janiny i Jana Pruszewskich w 65
rocz. ślubu
18.00 + Władysławy ( w 1 rocz. śm.) i Mariana
Nowaków
Niedziela, 11.02
8.30 (Czachówek) + Katarzyny Królak i zmarłych z
całej rodziny Królaków
10.00 + Jana ( w 1 rocz. śm.) i Anny Wrotków
12.00 + Marka Kur ( w 7 rocz. śm.), Jana i Jerzego Kur
CHRZEST: Karina Matysiak
13.15 + Teresy i Józefa Kucińskich
18.00 O bł. Boże dla Barbary w 40 rocz. urodzin
Spotkanie dla młodzieży bierzmowanej
intencje spisano 02.02.2018

Z Dzienniczka Św. s. Faustyny
Jezu Mój, ja rozumiem dobrze, że moja
doskonałość nie polega na tym, że
polecasz mi przeprowadzić te wielkie dzieła
… o nie, nie na tym polega wielkość duszy,
ale na wielkiej miłości ku Tobie. O Jezu, ja
rozumiem to w głębi swej duszy, że
największe dzieła nie mogą się porównać z
jednym aktem czystej miłości ku Tobie.
Pragnę być Ci wierną i spełniać Twoje
życzenie i przykładam siły i rozum, aby
wszystko spełnić co mi polecasz, o Panie,
ale nie ani cienia nie mam do tego
przywiązania. Pełnię to wszystko, bo taka
jest wola Twoja. /Dz. 984/

Tweet od Papieża
„Jezus jest naszym Pośrednikiem i jedna
nas nie tylko z Ojcem, ale również między
sobą nawzajem.”
/Franciszek/

Refleksja na
Piątą Niedzielę Zwykłą
Jezus może Cię uzdrowić. Chcesz, by twoja wiara
była silniejsza? Poznaj te trzy kroki, które mogą ją
wzmocnić i pomóc w uzdrowieniu. Pierwszego aktu
zaufania Jezusowi dokonuje trędowaty, który z
ogromną determinacją i pokorą prosi Jezusa o uzdrowienie. Zwróć
szczególną uwagę na słowa, które kieruje do Jezusa: Panie, jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić. W ten sposób wyraża swoją wiarę, że Jezus ma
władzę uwolnienia go z choroby. Ufa, że to od woli Jezusa zależy, czy
będzie zdrowy. Drugi etap rozwoju zaufania Jezusowi przedstawia
setnik, który prosi Jezusa o uzdrowienie swojego sługi, co wymaga jeszcze
większej dojrzałości duchowej niż poprzednio, łatwiej nam bowiem o
determinację i pokorę, gdy zabiegamy o swoje sprawy, trudniej, gdy
prosimy w intencji innej osoby. Większa ufność setnika wyraża się w
słowach: Panie [...]powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.
Trzeci etap rozwoju zaufania GdyJezus uzdrawia teściową Szymona
Piotra. Zapewne nieraz prosiłeś Jezusa o uzdrowienie z poważnych
chorób, ale czy prosiłeś Go o uzdrowienie z gorączki? Zwykle nie
zawracamy głowy Jezusowi takimi błahostkami jak gorączka, bo mamy
doświadczenie, że zwykle po kilku dniach minie. Jednak to wydarzenie
ukazuje, że Jezus pragnie pomóc tobie i tym, których kochasz, nawet w
najdrobniejszych sprawach. W ten sposób doświadczając na co dzień
Jego miłosierdzia, wzmocnisz zaufanie do Niego. /ks. Leszek Mateja/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus dużo wędrował i z wieloma rozmawiał,
głosił wiarę niewiernym i ciała uzdrawiał,
nawet z opętanych wyrzucał złe duchy
dając ludziom wiarę, nadzieję i otuchę
i apostołom nakazał aby to czynili,
bo kochał ludzi i chciał, by w niego uwierzyli.
Kazimierz

Uwaga kandydaci do Bierzmowania!
W następnym numerze Wieści Parafialnych cz. II o
Sakramencie Bierzmowania w artykule Pani Marii Fiejki.
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