Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 7 (169) Rok IV 18.02.2018 r
I Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Rdz 9, 8-15 (Przymierze Boga z Noem po potopie)
Psalm responsoryjny: Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 10) (Drogi Twe, Panie, to
łaska i wierność)
Drugie czytanie: 1 P 3, 18-22 (Woda chrztu nas ocala)
Ewangelia: Mk 1, 12-15 (Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali)

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
Święto katedry św. Piotra obchodzimy 22 lutego
2018 r.
Bazylika Świętego Piotra na Watykanie (wł.
Basilica Papale di San Pietro in Vaticano; (łac.
Basilica Sancti Petri) – rzymskokatolicka bazylika
na Watykanie, zbudowana została w latach
1506-1626, na miejscu starszej bazyliki
wczesnochrześcijańskiej, fundacji cesarza Konstantyna Wielkiego. Bazylika stoi na
miejscu pochówku św. Piotra, pierwszego papieża , a jego grób leży pod głównym
ołtarzem. Cezar Juliusz II po zburzeniu grożącej zawaleniem bazyliki z czasów
Konstantyna rozpoczął budowę nowej świątyni. Zadanie powierzył Donato Bramantemu,
który zaprojektował świątynię na planie centralnym krzyża greckiego z kopułą nad
przecięciem naw. Budowę rozpoczęto w 1506 r. Po śmierci Bramantego (1514) budowę
kontynuowali: Rafael Santi, Giuliano da Sangallo, Michał Anioł (1546), Pirro
Ligorio, Vignolę, Giacomo della Portę, Domenico Fontanę, Giovanniego Fontanę i Carlo
Maderno (od 1605). Ten ostatni na polecenie papieża Pawła V zmienił plan kościoła
na krzyż łaciński dobudowując podłużną nawę od wschodu oraz zaprojektował obecną
fasadę od strony placu św. Piotra, utrzymaną w duchu baroku. Bazylika św. Piotra
została konsekrowana 18 listopada 1626 przez papieża Urbana VIII. W latach 1665–
1667 Gianlorenzo Bernini otoczył plac portykiem w kształcie elipsy.
W święto Bazyliki patrzymy na Piotra naszych czasów. Ogarniamy modlitwą Franciszka.
Jako chrześcijanin modlę się też o to, aby Piotr był wierny nauczaniu Chrystusa. Chcę
moje życie chrześcijańskie zrealizować „cum Petro et sub Petro”, z Piotrem i pod władzą
Piotra. Z postanowienia samego Chrystusa Piotr stał się fundamentem całej wspólnoty
kościelnej i na nim Zbawiciel zbudował swój Kościół. Trzeba zawsze pamiętać, że jest to
Kościół Chrystusa. Jednak Piotr ma umacniać moją wiarę. „Ty jesteś Mesjasz, Syn
Boga żywego”. Wyznanie Piotra jest fundamentem mojego życia duchowego. To
wyznanie nadaje sens mojemu życiu. Tak wiele razy doświadczyłem tego na Placu św.
Piotra. Wiem też, że Kościół ma Opokę, a bramy piekielne go nie przemogą. To jest
źródłem moje nadziei.
/Ks. Mariusz Frukacz/
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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
Dlaczego zostałeś ministrantem?
Z jednym z najmłodszych ministrantów Jakubem Drewiczem rozmawiał Kazimierz Dusza
Jak się nazywasz i do której klasy chodzisz?

Nazywam się Jakub Drewicz i chodzę do
klasy V szkoły podstawowej w Dobieszu.
.
Jakie są Twoje zainteresowania?

Lubię grać w
koszykówkę,
jeździć na
deskorolce i
rowerze oraz
oglądać
„Gwiezdne
Wojny”.
Dlaczego zostałeś
ministrantem?

Nie mam żadnego kolegi z klasy, który
jest ministrantem.
Czy zachęciłeś kogoś do ministrantury?

Zachęciłem kolegę z Klasy Wiktora, ale
szybko zrezygnował.
Czy lubisz śpiewać pieśni kościelne?

Lubię śpiewać pieśni kościelne,
ponieważ generalnie lubię śpiewać.
Kto przywozi Cię do kościoła?

Najczęściej mama z tatą, bo wspólnie
chodzimy do kościoła, ale częściej
mama.

Namówił mnie i
zachęcił do bycia
ministrantem nasz poprzedni wikary
ksiądz Mariusz.

Najlepszym kolorem pelerynki jest
zielony, ponieważ jest to mój
najbardziej ulubiony kolor.

Czy podoba Ci się ta służba i dlaczego?

Czy lubisz służyć razem z bratem
Mateuszem, czy osobno?

Oczywiście, podoba mi się służba
liturgiczna na ołtarzu, bo czuję, że
jestem bliżej Pana Boga.
Jaką funkcje lubisz najbardziej przy ołtarzu?

Na ołtarzu lubię uderzać w gong i
trzymać patenę.
Kto jest Twoim/Waszym opiekunem ?

Naszym opiekunem jest ksiądz Michał.
Ilu masz kolegów ministrantów w klasie?

Jaki kolor pelerynek lubisz najbardziej?

Wolę służyć z Mateuszem ponieważ jest
on dłużej ministrantem i mogę się od
niego jeszcze dużo nauczyć.
Czy dodatkowe obowiązki nie
przeszkadzają Ci w szkole?

Raczej nie, staram się planować i
rozkładać czas tak, aby ze wszystkimi
obowiązkami zdążyć.
Dziękuję za rozmowę i życzę wytrwałej
służby przy ołtarzu i zachęcenia nowych
kolegów do ministrantury.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na
Warszawskie Metropolitalne Seminarium Duchowne.
W imieniu Ks. Rektora i Kleryków składamy
serdeczne Bóg zapłać. Po Mszy św. o godz. 13.15
spotkanie formacyjne dla dzieci I – Komunijnych i
ich rodziców. Ze względu na niedzielę Ad Gentes już
dziś Parafialny Zespół Caritas po wszystkich Mszach
św. przeprowadzi kwestę na rzecz swoich
podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w
ramach programu Caritas Polska „Rodzina
Rodzinie”. Bóg zapłać za ofiary.
2. W środę 21 lutego o godz. 18.00 podczas
Nowenny do MB Nieustającej Pomocy i Mszy św.
modlić się będziemy w intencji dziękczynnej za
wszystkich, którzy nas przyjęli po Kolędzie w
bieżącym roku.
3. Ojciec Święty Franciszek podczas niedzielnego
spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański
ogłosił specjalny Dzień modlitwy i postu w intencji
pokoju. Będzie on przeżywany w piątek pierwszego
tygodnia Wielkiego Postu, tj. 23 lutego br. Jego
szczególną intencją jest Demokratyczna Republika
Konga i Sudan Południowy.
4. We wszystkie piątki Wielkiego Postu
odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej w
Sobikowie o godz. 17.30, w Czachówku o godz.
19.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy w
każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. Za udział
w nim można raz w tygodniu uzyskać Odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.

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.
8. 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.
9. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o
zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu
Pańskiego.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W

5. W przyszłą niedzielę, druga niedziela

Wielki Post, to sposób szczególny prac
kapłańskich, trzeba im iść na pomoc w
ratowaniu dusz /Dz.931/. Co się
rozpoczęło z Bogiem – Boże będzie, a
co się rozpoczęło czysto po ludzku –
ludzkie będzie. Bóg jest tak miłosierny,
że
aby
duszy dopomóc,
Sam
przeznacza dla duszy takiego Wodza
duchownego (spowiednika) i duszy da
światło, że to ten jest, przed którym
ona
powinna
się
odsłonić
–
najtajniejsze głębie swej duszy, tak
jako jest przed Panem Jezusem. /.../
bo dusza sama niedaleko zajdzie, a
szatan tylko tego chce, aby dusza
dążąca do świętości sama sobą
kierowała, a wtenczas nie ma mowy,
aby do niej doszła. /Dz. 938/

Wielkiego Postu Ad Gentes. Jest ona Dniem
modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami.
Tego dnia przeprowadzana będzie
ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na
rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.
Również w naszym kościele ofiary zbierane do
puszek po Mszach św. przeznaczone będą na
pomoc Kościołowi w świecie. Po Mszy Świętej
godz. 13.15 spotkanie formacyjne dla dzieci
rocznicowych i ich rodziców.
6. 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.
7. Ks. Michał zaprasza w czwartek 22 lutego
na pielgrzymkę w rocznicę objawień Jezusa
Miłosiernego św. S. Faustynie do Płocka. W

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny oraz bezpłatny numer
„Niecodziennika” w nowej szacie graficznej.

Z Dzienniczka Św. s. Faustyny

Intencje Mszalne 18 II 2018 – 25 II 2018
Niedziela, 18.02
8.30 (Czachówek) + Jana Kowalskiego
10.00 + Zofii Sokolińskiej w 20 rocz. śmierci
12.00 + Heleny Olejniczak (w 21 rocz. śmierci),
Ignacego Auguścika i zm z rodz. Olejniczaków i
Auguścików
13.15 + Stefana Trzeciaka w 39 rocz. śmierci, Juliana
Orlika w 19 rocz. śm., Krzysztofa Grześkiewicza w 19
rocz. śm., Marty Orlik i Elżbiety Trzeciak
Spotkanie dla dzieci I-Komunijnych
Środa, 21.02
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- Za parafian,
- Dziękczynna, w int. tych wszystkich, którzy przyjęli
Kolędę bieżącego roku
Piątek, 23.02
17.30 Droga Krzyżowa
18.00 + Mieczysława Zawadzkiego w 5 rocz. śm., Jana
Zawadzkiego, Stanisława, Franciszka i Antoniego
Zawadzkich, Michała, Emiliii, Anny i Jana Wrotków
19.00 (Czachówek) int. wolna
Sobota,24.02.
17.30 + Andrzeja Szóstkiewicza w 5 rocz. śm., Jana i
Zdzisława Szóstkiewizów, zm. z rodz. Szóstkiewiczów i
Gierulskich
18.00 + Hanny Jeleń w 13 rocz. śm.
Niedziela, 25.02
8.30 (Czachówek) + Stanisława i Stanisławy Tobiasz
8.30 (Czachówek) + Stefana Pieniążek
10.00 + Michaliny i Stanisława Marszał, Zofii i Henryki
Matysiaków, Andrzeja Otulaka
12.00 + Janiny Kwiatkowskiej ( w 2 rocz. śm.), Mariana
Kwiatkowskiego ( w 45 rocz. śm.), zm z rodz. Winiarków
i Kwiatkowskich
CHRZEST: Natalia Rolska
13.15 + Jadwigi i Józefa Fudeckich, zm. z rodz.
Klimków i Nowaków, Stanisława Helińskiego
Spotkanie dla dzieci rocznicowych
Intencje spisano 16.02.2018
____________________________________________

Ks. Michał zaprasza w sobotę 24 lutego
o godz. 10.00 wszystkich ministrantów
i chłopców, którzy chcieliby nimi zostać,
na spotkanie w Sali parafialnej.
___________________________________

Tweet od Papieża
Im bardziej wzrastamy w życiu
duchowym, tym bardziej rozumiemy, że
łaska dociera do nas wraz z innymi i że z
innymi mamy się nią dzielić. /Franciszek/

Refleksja na
Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu
Post to nie tylko praktyki zewnętrzne.
To więź moja osobista z Oblubieńcem
– Jezusem. Wielki Post jest dla nas
czasem pracy wewnętrznej. Obok wyrzeczeń,
podjętych postanowień i tajemnicy krzyża, Wielki Post
jest okresem naszego zjednoczenia z Oblubieńcem.
To nie jest czas jedynie posępnych, smutnych min,
ale niesie ze sobą ładunek radości duchowej.
Chrystus-Oblubieniec będąc z nami prowadzi nas do
pracy nad naszym sercem, Mogę przeżywać z
Oblubieńcem czas radości duchowej, która uczy mnie,
że może coś zmienić się w moim życiu, mogę stać się
innym, lepszym człowiekiem.
To nie ma nic wspólnego z radością pustą
promowaną przez krzykliwe reklamy. Moje gesty
pokutne mają nie tylko być zewnętrzne, na pokaz.
One muszą wypływać z serca. /Ks. Mariusz Frukacz/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Gdy czterdzieści dni Jezusowi aniołowie służyli,
a złe duchy naszego Pana podstępnie kusili,
Jezus prorocze słowa mówił na pustyni i górze:
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
umacniaj wiarę czytając Biblię, nie licz na loterię.
Kazimierz
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