Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 9 (171) Rok IV 04.03.2018 r
III Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Wj 20, 1-17 (Ogłoszenie przykazań Bożych)
Psalm responsoryjny: Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c) (Słowa Twe, Panie, dają
życie wieczne)
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 22-25 (Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą)
Ewangelia : (J 2, 13-25 ( Zapowiedź męki i zmartwychwstania)

ŚW. Kazimierz
Królewicz Kazimierz urodził się w Krakowie na Wawelu 3 października 1458 r.
roku. Był drugim z kolei spośród sześciu synów króla Kazimierza Jagiellończyka.
Jego matka, Elżbieta, pochodziła z Niemiec i była córką cesarza Albrechta II.
Miał też siedem sióstr. Od najmłodszych lat odznaczał się wielką pobożnością i
umiłowaniem modlitwy. Cała rodzina królewska codziennie uczestniczyła we
Mszy św. Do dziewiątego roku życia był pod opieką matki. Potem wychował go
ojciec, który zadbał o solidne wykształcenie, oddając go pod opiekę Jana
Długosza. Później, od 1475 r., nauczycielem był włoski humanista Kallimach.
Wielką lekcją pokory była dla 13-letniego królewicza nieudana wyprawa na
Węgry. Zrozumiał tez, że chrześcijanie nie powinni ze sobą walczyć, lecz żyć jak
bracia. Kazimierz przekonał się, że wszelkie polityczne plany zawodzą, zaś
jedynym prawdziwym władcą świata jest Chrystus Pan, dlatego jeszcze bardziej
ku Niemu kierował swoje oczy, Jego pragnął ukochać i naśladować, jak św.
Franciszek z Asyżu który był dla niego wzorem świętego. Kazimierz podejmował
umartwienia i często się modlił. Nie pociągało go życie dworskie, długie bale
nudziły, a polowania nie były wystarczająco atrakcyjne. Królewicz złożył
prywatnie ślub czystości. Wielką miłością darzył Kazimierz Pana Jezusa w
tajemnicy Jego Obecności w Najświętszym Sakramencie. Wzorem dla Niego była
Maryja, a jego ulubionym hymnem na Jej cześć był łaciński hymn - Omni die dic
Mariae mea laudes anima, który stał się popularną pieśnią:
Już od rana rozśpiewana, Chwal, o duszo, Maryję, Cześć jej świątkom, cześć
pamiątkom, Co dzień w niebo niech bije.
Król, dostrzegając wielką roztropność syna, widział go jako swego następcę.
Dlatego Kazimierz, razem z braćmi, uczył się sztuki rycerskiej władania bronią.
Ojciec wysyłał go na różne misje dyplomatyczne, Wielu zauważało jego wielką
troskę o ubogich i pokrzywdzonych. Gdy Kazimierz, mając 25 lat, został w 1483 r.
wezwany na Litwę, by tam objąć rządy wkrótce zachorował na gruźlicę. Zmarł
niespodziewanie w drodze do Wilna, w Grodnie, dnia 4 marca 1484 r.
Pochowano go w katedrze wileńskiej. Sława o jego świętości była powszechnie
zanana. W 1521 r., papież Leon X, wydał bullę kanonizacyjną, a gdy ona
zaginęła ponownie bullę kanonizacyjną wydał papież Klemens VIII 7 listopada
1602 r. Kiedy z okazji uroczystości kanonizacyjnych w 1604 r. po 120 latach
otwarto trumnę świętego, okazało się, że jego ciało jest cudownie zachowane.
Święty królewicz jest świadectwem, że polityk może być człowiekiem świętym,
wypełniając obowiązki stanu zgodnie ze swym sumieniem. Św. Kazimierz, tak
bliski naszym sercom, jest Patronem Litwy, a 4 marca, jest świętem
państwowym. Może on być wzorem dla ludzi młodych, by marząc o udanej
karierze zawodowej, nie zapominali o prymacie Boga w świecie, w którym tak
wielu ludzi usuwa go na margines życia.
/KD/
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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

Pielgrzymka do Czerwińska
i Płocka cz.I
W dniu 22.02.2018 roku kilkunastoosobowa
grupa z naszej parafii wzięła udział w
pielgrzymce zorganizowanej przez ks.
wikariusza Michała Dłutowskiego do Płocka
z okazji przypadającej tego dnia 87 rocznicy
objawienia się Pana Jezusa Miłosiernego
św. s. Faustynie Kowalskiej, który polecił jej,
tu w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia, by został namalowany

obraz z podpisem „Jezu ufam Tobie”. W
wyjeździe oprócz naszej grupy byli
pielgrzymi z Garwolina i Grójca. Trasa
prowadziła przez Czerwińsk nad Wisłą,
powstały w 1153 roku. Tu był nasz pierwszy
dłuższy
postój.
Kościołem
tym
pochodzącym z XII w. pod wezwaniem
Zwiastowania
Najświętszej Maryi
Pannie opiekują się
oo.
Salezjanie.
Fundatorem
romańskiej
świątyni
i klasztoru był bp
płocki Aleksander
z Malone oraz
książęta Bolesław
Kędzierzawy
i
Henryk Sandomierski. Czerwińsk kiedyś
bogate i znaczące miasto gościło wielu
legatów papieskich i królów. Byli tu
Kazimierz Wielki (1361 r.) trzykrotnie

Władysław Jagiełło (1410 przed bitwą
grunwaldzką, 1419 i 1422 r), Zygmunt III i
trzykrotnie król Jan Kazimierz. Opactwo
czerwińskie, do którego należało 10 parafii
w tym Błonie, Warszawa, Wieliszew, Zuzela i
inne było jednym z najbogatszych instytucji
kościelnych na Mazowszu. Dzwonnica w
Czerwińsku (z lewej strony) jest przykładem
gotyckiej architektury, okres jej powstania
datuje się na rok 1497. Romański zespół
klasztorny ze świątynią zachował wiele
cennych pamiątek z okresu romańskiego,
Portal romański z XII w, romańskie okucia

drzwi,

największy
zespół
malowideł
(fresków) z XIII w. oraz
malowideł
gotyckich,
renesansowych
i
barokowych.
W
Sanktuarium
Matki
Bożej Pocieszenia w
Czerwińsku,
obecnie
bazylice mniejszej z
nadania papieża Pawła
VI
w
1968
r.,
odmówiliśmy Tajemnice
bolesne Różańca św. Po
duchowej uczcie i odpoczynku udaliśmy się
w dalszą drogę do Płocka, ale o tym już w
kolejnym numerze Wieści Parafialnych.
/oprac. Kazimierz Dusza/.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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 jest na
zainstalowanie kolejnej mozaiki w kościele.
2. W przyszłą niedziele 11 marca o godz.
18.00 nie będzie Mszy Świętej i spotkania dla
Kandydatów do Bierzmowania. Z racji
rekolekcji wielkopostnych zostanie ona
odprawiona w niedzielę 18 marca.
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. Dziękujemy mieszkańcom Nowych
Grobic za złożoną w tym tygodniu ofiarę.
5. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z
prośbą o przekazywanie trwałych produktów
spożywczych do paczek wielkanocnych dla
swoich podopiecznych. Dary możemy składać
do kosza wystawionego przy bocznym ołtarzu,
w kaplicy w Czachówku oraz w sklepach
spożywczych w Czachówku i Gabryelinie.
Wszystkim ofiarodawcom w imieniu Caritas i
podopiecznych składamy serdeczne Bóg
zapłać!
6. Parafialny Zespół Caritas pragnie
zorganizować 18 marca o godz. 16.00
spotkanie wielkanocne dla samotnych.
Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub u p.
Prezes Parafialnego Zespołu Caritas.
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. 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.

Wyjazd na Misterium Męki
Pańskiej
24 lutego 2018 r. 40 osobowa grupa
pielgrzymów z naszej parafii pod kierunkiem ks.
wikariusza Michała Dłutowskiego wyjechała do
Wyższego Seminarium Duchownego księży
Pallotynów w Ołtarzewie na Misterium Męki
Pańskiej. Po drodze zatrzymaliśmy się w
Ożarowie Maz. przed Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego Arch. Warszawskiej, przy pomniku św.
Jana Pawła II, którego autorem jest ks. Michał.
Ksiądz opowiedział nam ciekawą historię
konkursu i powstawania tego monumentu.
Zgromadzeni wokół pomnika wielkim kołem i
złączeni modlitwą odśpiewaliśmy ulubioną
„Barkę”. Na koniec ks. wikary pobłogosławił
wszystkich w tym szczególnym dla niego i dla
nas miejscu.
Spektakl teatralny pt. „Odnaleziony chleb”
został przygotowany przez kleryków WSD, na
100 lecie pallotyńskiego seminarium na
ziemiach polskich. Prapremiera tegorocznego
Misterium odbyła się w minioną sobotę 17
lutego. Reżyser i autor scenariusza tegorocznej
inscenizacji alumn V roku Dominik Gaładyk
przedstawił swoją wizję Misteriów podkreślając
w niej, że ofiara Pana naszego Jezusa
Chrystusa jest ponadczasowa, a On sam
pozostaje niezmiennie pod postacią Chleba,
gotów zawsze odpowiedzieć na naszą miłość.
Reżyser Dominik Gaładyk całą dramaturgię
przekazu obudował sugestywną muzyką,
czasem ilustracyjną, czasem wręcz
metafizyczną i słowem. Po spektaklu wśród
licznej widowni rozlosowano pięć nagród
albumowych, wśród których dwie trafiły do
naszych parafian: Janiny Sylwestrowicz i
Kazimierza Duszy.
Pełni nowatorskich i głębokich przeżyć
wróciliśmy do domów ok. g. 19.00. Wyjazd
zorganizowało Koło Przyjaciół Radia Maryja.
Dziękuję za tak liczny udział naszych parafian.
/Oprac. Bogumiła Dusza/

Intencje Mszalne 04 III 2018 – 11 III 2018
Niedziela, 04.03
8.30 (Czachówek) + Rozalii i Bolesława Kłodzińskich
Zbigniewa Gajownika
8.30 (Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla
Kazimierza z okazji imienin
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
13.15 O bł. Boże i Dary Ducha św. dla Dawida
Kurzyńskiego z okazji 18 urodzin
Środa, 07.03
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
+ Artura Posiewka w 20 rocz.. śm., Jana Posiewka w 22
rocz. śm.
+ Krystyny i Kazimierza Gacińskich
Piątek, 09.03
17.30 Droga Krzyżowa
18.00 + Zofii i Feliksa Szyprów, Marianny i Władysława
Widłaków
19.00 (Czachówek) + Romana Szymańskiego
Sobota,10.03.
17.00 + Stefanii Milewskiej w 30 dni po śmierci
17.30 + Henryka Nejmana w 5 rocz. śm., Joanny
Nejman
18.00 + Jacka Fiejki i zm. z rodz. Fiejków i Podgórskich
Niedziela, 11.03
8.30 (Czachówek) + Sławomira Lewandowskiego w 5
rocz. śm.
8.30 (Czachówek) + Teresy Lewandowskiej.
10.00 + Krystyny Pieniążek (im.) i Antoniego Pieniążka
10.00 + Krzysztofa Szokalskiego w 4 rocz. śm., Cecylii
Witkowskiej i zm z rodz. Balickich
12.00 + Heleny, Antoniego, Romana i Zenona
Chajęckich, Marianny i Stefana Królaków
12.00 + Zygmunta Jędrala w 37 rocz. śm., Anny i
Aleksandra Jędral, Wiesława Michalskiego i dziadków
Krawczyków
13.15 + Henryka Chmielewskiego w 15 rocz. śm.,
Leokadii, Zdzisława, Cecylii i Józefa Chmielewskich
Intencje spisano 02.03.2018

Tweet od Papieża
„W naszym życiu doświadczamy Bożej
czułości, która pośród codzienności
wyzwala nas z grzechu, lęku i trwogi”.
/Franciszek/

Refleksja na
Trzecią Niedzielę
Wielkiego Postu
W czasie świąt zewnętrzny dziedziniec
świątynny ("dziedziniec pogan") stawał się swego rodzaju
rynkiem. "Cały handel był uzasadniony religijnie. Odbywał
się z powodu kultu. Był całkowicie legalny,
zaaprobowany. Pomimo oficjalnej aprobaty ze strony elity
religijnej wywołał oburzenie i gniew Jezusa. Gniew i
agresja Jezusa wynika ze znieważenia domu Bożego, a
przez to samego Boga. Świątynia jerozolimska, zamiast
domu modlitwy, stała się miejscem handlu religijnego,
handlu z Bogiem, a ludzka pobożność została
wykorzystana do robienia interesów i wzbogacenia się.
Jeśli w świątyni nie celebruje się liturgii, modlitwy i chwały
Bożej, celebruje się "liturgię rynku", rytuał pieniądza.
Wystąpienie Jezusa w świątyni przypomina gniew
Mojżesza, który roztrzaskał kamienne tablice Dekalogu
przed ludem, który podczas jego nieobecności oddawał
kult innemu bogu - złotemu cielcowi. /Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
« … z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!»
Oceń ten nakaz Jezusa przyglądając się z bliska.
Dzisiaj też nie brakuje ludzi, których widać w świątyni,
ile złych zachowań młodzieży, a nie są oni jedyni,
rozmowy starszych, niegodziwe stroje, jakby szli na
igrzyska,
a Jezus mówi: … z domu mego Ojca nie róbcie

targowiska!»
Kazimierz
Za tydzień w Wieściach Parafialnych
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