
                    

           Wieści Parafialne 
              Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 8 (170) Rok IV 25.02.2018 r. 

      
                                                           Druga Niedziela Wielkiego Postu 
 
                                                               Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 (Ofiara Abrahama) 

Psalm responsoryjny: Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: por. Ps 116A 

[114], 9 (W krainie życia będę widział Boga) 

Drugie czytanie: Rz 8, 31b-34 (Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna) 

Ewangelia:  Mk 9, 2-10(Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu 

wiecznym) 

Papieskie orędzie na Wielki Post 
 

O poście, jałmużnie i modlitwie jako środkach walki z zakłamaniami naszych 
czasów wskazał Papież w swoim tegorocznym orędziu na Wielki Post. Jego 
hasłem są słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza: „Ponieważ wzmoże 
się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24,12.) 
Na wstępie Ojciec Święty zaznaczył, że w swoim przesłaniu pragnie wskazać 
chrześcijanom drogę w obliczu pojawiania się fałszywych proroków, 
wprowadzających w błąd, co grozi wygaśnięciem w sercach miłości będącej istotą 
całej Ewangelii. 
Franciszek zauważył, że fałszywi prorocy wykorzystują ludzkie emocje, aby 
zniewalać ludzi i prowadzić ich tam, gdzie nie chcą. Są to iluzje chwilowej 
przyjemności, pieniądza czy zamknięcia w sobie. Innymi są fałszywe łagodzenie 
bólu egzystencjalnego narkotykami, nietrwałymi relacjami, łatwymi, nieuczciwymi 
zarobkami. Wskazał, że ci oszuści, proponujący rzeczy bez wartości, odbierają 
ludziom godność, wolność i zdolność kochania. Aby temu przeciwdziałać, „trzeba 
się nauczyć nie zatrzymywać na poziomie bezpośrednim, powierzchownym, ale 
rozpoznawać to, co zostawia w nas dobry i trwalszy ślad, bowiem pochodzi od 
Boga i służy rzeczywiście naszemu dobru” – stwierdził Papież. 
Ojciec Święty podkreślił, że chciwość pieniądza, brak troski o środowisko 
naturalne czy egoistyczna gnuśność gasi w nas miłość. W tym kontekście 
Franciszek wskazał jako środek na te choroby współczesności modlitwę, jałmużnę 
i post. Modlitwa pozwala odkryć nam prawdę i szukać pociechy w Bogu. 
Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi 
człowiek jest moim bratem. 
Papież zaznaczył, że post stanowi wspaniałą okazję do rozwoju, sprawia, że 
stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na nowo wolę 
posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód. Ojciec Święty 
wyraża też pragnienie, aby jego słowo dotarło nie tylko do katolików, ale także 
wszystkich ludzi dobrej woli. 
Na zakończenie Franciszek wskazuje konkretne inicjatywy prowadzące do 
wyzwolenia: organizowane 9 i 10 marca „24 godziny dla Pana”. Apeluje, aby w 
każdej diecezji otwarty był wówczas przynajmniej jeden kościół, by stworzyć 
sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej. Nawiązując 
do liturgii Wigilii Paschalnej, Papież życzy, aby słuchanie Słowa Pana i karmienie 
się Chlebem Eucharystycznym sprawiło, żeby nasze serce mogło znów płonąć 
wiarą, nadzieją i miłością. /KAI/ 
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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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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Czuwajcie i bądźcie gotowi 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 

"Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu 

Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: 

Gdyby gospodarz wiedział, o której porze 

nocy złodziej ma przyjść, na pewno by 

czuwał i nie pozwoliłby się włamać do 

swego domu. Dlatego i wy bądźcie 

gotowi, bo w chwili, której się nie 

domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. 

 
Któż jest tym sługą wiernym i 

roztropnym, którego pan ustanowił nad 

swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej 

żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego 

pan, gdy wróci, zastanie przy tej 

czynności. Zaprawdę powiadam wam: 

Postawi go nad całym swoim mieniem. 

Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w 

duszy: «Mój pan się ociąga», i zacznie 

bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z 

pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w 

dniu, kiedy się nie spodziewa, i o 

godzinie, której nie zna. Każe go 

ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu 

miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów." 

Wiele wskazuje na to, że nasze 

pokolenie otrzymuje wyjątkowo dużo 

proroczych zapowiedzi i znaków 

odnośnie bliskiego już Przyjścia Pana.  

W "bezpieczny" sposób można by tu 

mówić za Dzienniczkiem św. Faustyny o 

iskrze, która wyjdzie z Polski i przygotuje 

świat na powtórne przyjścia Pana. Jan 

Paweł II tak mówił w Łagiewnikach w  

 

 

Krakowie 17 sierpnia 2002 r.: Niech się 

spełnia zobowiązująca obietnica Pana 

Jezusa, że stąd ma wyjść "iskra, która  

przygotuje świat na ostateczne Jego 

przyjście" (por. Dzienniczek, 1732). 

Można by też, naśladując ostatnich 

Papieży, rozważać prorocze słowa Matki 

Bożej z Fatimy… To oczywiście cały 

wielki temat wezwań do nawrócenia, do 

czuwania, do pokuty; a także zapowiedzi 

rzeczy bolesnych - wojen, prześladowań, 

a w końcu triumf Niepokalanego Serca 

Maryi, triumf Bożej Miłości. 

 W sposób bardziej "ryzykowny" 

mógłbym odesłać do 10 tajemnic, 

danych przez Matkę Bożą w Medjugorje. 

Nie ma jeszcze ostatecznych kościelnych 

rozstrzygnięć, ale Pan Bóg nie czekając 

na "aprobatę" już potężnie działa…, zaś 

rzesze wiernych nawracają się, poszczą, 

modlą się, sięgają po Pismo Święte, 

współpracują z Bogiem w myśl zaleceń 

Matki Bożej. 

(...) Apeluję do wszystkich, w tym 

samozwańczych ekspertów biblijnych, by 

usiedli w pokorze i zadali sobie to 

pytanie: Dlaczego miałbym zachęcać 

zwykłych wiernych do uwikłania się w 

spór o Mój powrót na ziemię? Liczy się 

teraz tylko to, że przyjdę. Bądźcie 

zawsze przygotowani. Nigdy nie 

osądzajcie innych w Moim 

Imieniu. Poszukujcie za wszelką cenę 

daru pokory, gdyż to będzie wasz 

paszport do nieba". 

 Opracował: Krzysztof Osuch /SJ/ 

  

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
1.  Dziś druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes. 

Jest ona Dniem modlitwy, postu i solidarności z 

misjonarzami. Tego dnia przeprowadzana jest 

ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na rzecz 
dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes. Również w 

naszym kościele ofiary zbierane do puszek po 
Mszach św.  przeznaczone są na pomoc Kościołowi 

w świecie. Po Mszy Świętej godz. 13.15  spotkanie 

formacyjne dla dzieci rocznicowych i ich rodziców.                                                                                                                                    
2. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o 
godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem. W 

Czachówku spowiedź od godz. 19.00, Droga 

Krzyżowa i Msza św. z nabożeństwem do Serca Pana 
Jezusa. Od godz. 9.30 pójdziemy z Komunią św. do 

chorych. W I Sobotę miesiąca o godz. 7.10 

zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o 

Niep. Sercu Maryi. Zachęcamy do udziału w tych 

nabożeństwach. 

3.  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.   

4. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę 

funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.                                                                                                                                             

5. W sobotę, 3 marca 2018 roku, przypada 11. 
rocznica nominacji Pasterza Archidiecezji 

Warszawskiej – Księdza Kardynała Kazimierza 
Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie. 

Księdza Kardynała polecamy modlitwie wiernych. 

Również w sobotę w bazylice archikatedralnej 
Świętego Jana Chrzciciela, odbędą się uroczyste 

obchody 200-lecia podniesienia przez papieża Piusa 

VII diecezji warszawskiej do rangi archidiecezji i 
ustanowienia metropolii warszawskiej. Uroczystość 

rozpocznie się konferencją o godz. 10.00. O godz. 

11.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta 
dziękczynna pod przewodnictwem Jego Eminencji 

Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa 

Metropolity Warszawskiego.                                                                                                                       
6.  W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po 

Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali 

a po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Taca inwestycyjna 
przeznaczona będzie na zainstalowanie kolejnej 

mozaiki w kościele.                                               

7. 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.                                                                                    
8. 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.                                                                                                                                                 
9. Dyrektor oraz grono pedagogiczne Szkoły 

Podstawowej w Cendrowicach zapraszają Rodziców 
w dniu 28 lutego o godz. 19.00 na Dzień Otwarty w 

związku z rekrutacją do oddziału przedszkolnego.                                                                                                                  

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”.  Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny.      
                                 

„Dzień Chorego” w naszej parafii. 

11 lutego obchodziliśmy po raz 26 „Światowy Dzień 
Chorego”, ustanowiony przez papieża 
Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992r. w 75 rocznicę 
objawień fatimskich. W naszej parafii również 
corocznie włączamy się czynnie w te obchody. W 
tym roku rozpoczęliśmy je wcześnie, bo 2 lutego w 
pierwszy piątek miesiąca. Ksiądz Michał – nasz 
wikariusz - rozwiózł “paczki niespodzianki”, 
przygotowane przez członków PZC i przekazał je 
chorym, którzy nie mogli uczestniczyć w mszy św. W 
niedzielę 11 lutego podczas mszy św. o godz. 12.00 
celebrowanej przez ks. dr Mariusza Boguszewskiego 
– Dyr. Biura sekcji polskiej Papieskiego 
Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, 
włączona została intencja za chorych z naszej parafii i 
w imieniu Koła Przyjaciół Radia Maryja i Caritasu 
ksiądz celebrans zaprosił wszystkich chorych i osoby 
starsze do plebanii na słodki poczęstunek. 
Zachęcając chorych do licznego udziału w 
świętowaniu podkreślił, że sam próbował ciast 
domowego wypieku i „były bardzo pyszne”. Po mszy 
św. księża udzielili chętnym sakramentu 
namaszczenia chorych. Na zakończenie uroczystych 
obchodów Dnia Chorego w salce katechetycznej 
organizatorzy czekali już na przyjęcie gości, gdzie 
powitali ich ciepło i w miłej atmosferze. Czekał 
również na wszystkich chorych obiecany słodki 
poczęstunek. W atmosferze radości, życzliwości i 
wspólnych rozmów, czas upłynął bardzo szybko. 
Szkoda było rozstawać się, wszyscy uczestnicy 
dziękowali za wspaniałe przyjęcie i wspólnie 
spędzony czas. Obiecali, że chętnie będą 
uczestniczyć w organizowanych przez nas 
uroczystościach w przyszłym roku.   Jeszcze raz 
dziękujemy za przybycie. /Oprac. Elżbieta Talarek/ 



 

Intencje Mszalne 25 II 2018 – 04 III 2018 
 

Niedziela, 25.02  

8.30 (Czachówek) + Stanisława i Stanisławy Tobiasz 

8.30 + 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 

Poniedziałek 26.02.                                                                                                               

18.00 + Andrzeja Kazimierza Gorzkowskiego w 30 dni 

po śmierci 

Wtorek,27.02.  

18.00 + Piotra Biczyka (ur.)  

Środa, 28.02 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,  

Piątek, 02.03  I Piątek 

17.30 Droga Krzyżowa                                                         

18.00  + Jana Stańczyka – int od kolegów z budowy w 

Ostrowi Maz. 

19.00 (Czachówek)   + Ewy Jasik    

Sobota,03.03.  

7.10 Godzinki 

7.30 Za ludzi nauki, by ich wiedza służyła dobru 

ludzkości oraz kształtowaniu szlachetnych postaw 

młodzieży.                                                                        

17.00 + Kazimiery i Tadeusza Zięcina, Stanisławy 

Gugała,, dziadków Kozickich i Gugałów                                   

17.30 + Apoloniusza (w 2 rocz. śm.) i Marianny 

Gryczków (w 13 rocz. śm.)                                                

18.00 + Krystyny, Heleny, Franciszki, Józefa (im.) i zm 

cr. Głowackich, Jaroszów, Anuszewskich i 

Dzwonkowskich                                                              

Niedziela, 04.03  

8.30 (Czachówek) + Rozalii i Bolesława Kłodzińskich 

Zbigniewa Gajownika  

10.00 + Heleny (im.) i Jana Makulskich, Marianny 

Zwolińskiej, Mariana Makulskiego i Marianny Klimek 

10.00 + Tadeusza (w 5 rocz. śmierci) i Karoliny Płaczek 

12.00 + Heleny (im.) i Zenona Chajęckich, Andrzeja 

Szymczaka, Heleny, Antoniego i Romana Chajęckich 

12.00+ Genowefy i Jana Jaworskich                              

13.15 + Tadeusza (w 3 rocz. śm.), Alicji (w 12 rocz. śm.) 

i Czesława (w 12 rocz. śm.) Urbanowiczów, Stanisławy i 

Stanisława Urbanowiczów 

 

Tweet od Papieża 

„Tylko ten, kto potrafi uznać własne 

błędy i prosić o przebaczenie, może 

otrzymać od innych przebaczenie i 

zrozumienie.” 

                                                              /Franciszek/ 
  

13.15    O bł. Boże i Dary Ducha św. dla Dawida Kurzyńskiego z 

okazji 18 urodzin                                      Intencje spisano 23.02.2018                                                  

 

Refleksja na  

Drugą Niedzielę Wielkiego Postu 

Co dla nas żyjących współcześnie ludzi 

oznacza przemienienie na górze Tabor? Bóg 

cały czas daje nam różne znaki abyśmy 

widzieli jak bardzo nas kocha. Jak bardzo nas potrzebuje w 

swoim dziele tworzenia, dziele Miłości. Jezus – Bóg, podobnie 

jak wtedy przemienił się wobec swoich uczniów, dzisiaj 

przemienia się wobec nas. Jednocześnie wzywa nas do 

przemiany. Do nieustannej pracy nad sobą. Wzywa nas do 

świętości. I teraz rodzi się pytanie co każdy z nas z tym zrobi? 

Gdyż pamiętajmy, iż Bóg się nie narzuca, On nas kocha. Tylko 

czy jest to Miłość odwzajemniona? Czy Bóg rodzi się w naszych 

sercach każdego dnia? Czy codziennie przypominamy sobie o 

najpiękniejszej Miłości Boga do ludzi w postaci ukrzyżowanego i 

zarazem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa? 

Góra Tabor – to wezwanie do naszej przemiany! 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Dlaczego Jezus wziął osobno Piotra, Jakuba i Jana,  

gdzie w modlitwie dokonała się Jego przemiana,  

i do dzisiaj nas Jezus, też osobno zmienia, 

w czasie modlitwy, bo modlitwa przemienia.  

Módlmy się więc bo «To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie!» 

I o innych „bogów” na ziemi już nie zabiegajcie. 
 
                                             Kazimierz 

Za tydzień w WP relacja w pielgrzymki do Czerwińska i Płocka 

z ks. Michałem Dłutowskim 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
 

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

