Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 10 (172) Rok IV 11.03.2018 r
IV Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: 2 Krn 36, 14-16. 19-23 (Gniew i miłosierdzie Boże)
Psalm responsoryjny: Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: por. 6b) (Kościele święty, nie
zapomnę ciebie)
Drugie czytanie: Ef 2, 4-10 (Umarli wskutek grzechu zostali zbawieni przez łaskę)
Ewangelia: J 3, 14-21 (Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony)

LAETARE IERUSALEM
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Parafia
Rzymskokatolicka
św. Stanisława BM
Sobików 15
05-530 Góra Kalwaria
tel. + 48 22 726 83 27
+48 884 062 057
parafia.sobikow
@gmail.com
www.sobikow.parafia.
info.pl
Duszpasterze:
Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Michał
Dłutowski
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

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:

Obchodzona dziś w Kościele czwarta Niedziela Wielkiego
Postu (Środopostna) wyróżnia się nietypowymi kolorami
szat kapłanów. Róż ma pewne głębokie uzasadnienie.
W tym dniu kapłan przybiera ornat koloru różowego. Nazwa
pochodzi od pierwszych słów antyfony na wejście (dawniej
zwanej introitem) tejże mszy: Laetare, Ierusalem... Wesel się,
Jeruzalem...). „Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy,
którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni,
weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy”.
Kolor różowy to fiolet zmieszany z bielą, oznacza radość pośród
pokuty, chwilę wytchnienia podczas utrapienia.

*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.II
Już z daleka widać miejsce naszej
pielgrzymki. Katedra płocka wzniesiona na
urwistym i wzniosłym Wzgórzu Tumskim,
ponad 55 metrów nad taflę Wisły, wtopiona
w kompleks piastowskiego zamku, jest jedną
z najstarszych pięciu katedr polskich,
imponującą
rozmiarami
i
pięknem
romańskiej architektury. Początki budowy
murowanej bazyliki w stylu romańskim
zawdzięczamy
biskupowi
płockiego
Aleksandrowi z Malonne w latach 1130-44.
Od lipca 1910 r. płocki kościół katedralny ma
godność Bazyliki Mniejszej nadaną przez
Ojca Świętego Piusa X. To tu w 1966 r. z

udziałem prymasa Polski kard. Stefana
Wyszyńskiego, metropolity krakowskiego
abp. Karola Wojtyły i całego Episkopatu
obchodzono w bazylice Milenium Chrztu
Polski. W krypcie płockiej katedry
pochowani są średniowieczni władcy Polski:
Władysław I Herman i jego syn - Bolesław III
Krzywousty. W czasach panowania obu
władców Płock był stolicą Polski. W
podziemiach katedry pochowanych jest
także 15 książąt mazowieckich. O godz.
13.00 uczestniczymy we Mszy Św. Ks.
wikariusz wraz z kilku pielgrzymami wnosi
do bazyliki katedralnej przywieziony z
Sobikowa olbrzymi (3x1,5 m) obraz Jezusa
Miłosiernego „Jezu Ufam Tobie” i ustawia
obok ambonki. Nasz wikariusz Ks. Michał
jest dobrze znany tutejszemu proboszczowi i
kustoszowi. W koncelebrze z kilkoma innymi

księżmi odprawia Eucharystię i wygłasza
wspaniałe kazanie poświęcone Miłosierdziu
Bożemu, św. s. Faustynie i nawiązuje do

hasła „Bóg Honor I Ojczyzna”. W kruchcie
katedry ciepła kawa i herbata oraz wszelakie
ciasta i pączki dla pielgrzymów. Odwiedzamy
jeszcze muzeum diecezjalne i pobliski
klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia gdzie jest obraz namalowany na
polecenie Jezusa w czasie objawienia się św.
s Faustynie. Zwiedzamy w podziemiach
klasztoru b. ciekawą wystawę poświęcona
pobytowi s. Faustyny w 1920-32 w
klasztorze. Na godz. 15.00 wracamy do
Bazyliki Katedralnej na uroczystą Koronkę do
Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie ks.
Michał Dłutowski pobłogosławił wszystkie
grupy
pielgrzymów
Najświętszym
Sakramentem, przechodząc z monstrancją
wzdłuż całej nawy głównej bazyliki płockiej.
Po mocnych wrażeniach, rozmodleni,

napełnieni łaską Bożego Miłosierdzia,
dojeżdżamy do Sobikowa ok. godz. 19.00.
Do zobaczenia na kolejnej trasie pielgrzymki
do Kalisza, miasta z najstarszą pisaną
metryką w Polsce. Dziękujemy ks. Michałowi
za
duchową
opiekę,
kazanie
i
błogosławieństwo. /Oprac. Kazimierz Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 18.00 nie będzie Mszy Świętej i

9. Parafialny Zespół Caritas pragnie zorganizować 18

spotkania dla Kandydatów do Bierzmowania. Z racji
rekolekcji wielkopostnych zostanie ona odprawiona
w niedzielę 18 marca.
2. We wtorek, 13 marca br. przypada Święto
Papieskie i 5. rocznica wyboru Papieża Franciszka na
Stolicę Świętego Piotra. Tego dnia, o godz. 17.30, w
Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie
zostanie odprawiona Msza Święta koncelebrowana z
udziałem Episkopatu Polski w intencji Jego
Świątobliwości Papieża Franciszka, której będzie
przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce,
arcybiskup Salvatore Pennacchio.
3. W środę 14 marca firma „Impresja” zaprasza
dzieci pierwszokomunijne do przymiarki i odbioru
strojów komunijnych. Chłopców prosimy na godz.
19.00 a dziewczynki na godz. 19.30.
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.
5. W sobotę 17 marca o godz. 18.00 rozpoczynamy
rekolekcje wielkopostne. Potrwają one do środy 21
marca. Poprowadzi je O. Maciej Drzewiczak Oblat
Maryi Niepokalanej z Katowic. Nauki rekolekcyjne
głoszone będą na wszystkich Mszach św.
niedzielnych oraz w dni powszednie o godz. 10.00 i
18.00 w kościele oraz o godz. 19.30 w Czachówku.
We wtorek dzień chorych. Prosimy o zgłaszanie
chorych, którzy chcieliby aby odwiedzić ich z
komunią św. do zakrystii lub kancelarii. W środę
dzień spowiedzi. Szczegółowy program wywieszony
będzie w gablotach przed kościołem i umieszczony
na stronie internetowej. Prosimy o takie
zarezerwowanie czasu aby możliwy był jak
najliczniejszy w nich udziału
6. W przyszłą niedzielę 18 marca społeczność Szkoły
Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku
tradycyjnie zaprasza na Kiermasz Wielkanocny przy
Kościele w Sobikowie.
7. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę
funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.
Dziękujemy mieszkańcom Ludwikowa, Gabryelina i
Ławek za złożoną w tym tygodniu ofiarę.
8. 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!

marca o godz. 16.00 spotkanie wielkanocne dla
samotnych. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub
u p. Prezes Parafialnego Zespołu Caritas.
10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Tomasz Łukasz Mrowiński, kawaler z Czerska i
Karolina Justyna Dywan, panna z Buczynowa w par.
tutejszej, zapowiedź pierwsza. Narzeczonych
polecamy modlitwie wiernych.

11. Trwa 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.

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny

Świadectwo z Pielgrzymki do Św.
Józefa w Kaliszu (1-2.03.2018)
Jadąc na pielgrzymkę, zauważyłam, że
jedzie wiele małżeństw; tylu mężczyzn to
rzadkość na pielgrzymce. Na pewno było
to zaproszenie od św. Józefa. Pomyślałam
sobie, że te małżeństwa dają
najpiękniejsze świadectwo wiary dla nas
pielgrzymów, dla swojej rodziny i parafii.
Wiozą do Świętej rodziny swoje serca,
swoje krzyże życia i to co najpiękniejsze swoją rodzinę. Pomimo mrozu był pełen
autokar pielgrzymów. Były też starsze
panie i mróz nikogo nie wystraszył. To też
piękne świadectwo wiary, przecież było
przenikliwe zimno. W powrotnej drodze
już na drugi dzień po obiedzie, po
modlitwie nikt w autokarze nie spał.
Spojrzałam, twarze radosne uśmiechnięte
tak jakby przez autokar przeszedł Duch
Radości. Ta radość udzielała się
wszystkim. To jest piękne przeżycie.
Dziękuję wszystkim pielgrzymom i proszę
zanieście tą radość do swoich rodzin
dzielcie się tą radością z bliskimi, bo to są
najpiękniejsze owoce. Szczęść Boże.
/Czesława Biczyk-Baniocha/

Intencje Mszalne 11 III 2018 – 18 III 2018
Niedziela, 11.03
8.30 (Czachówek) + Teresy Lewandowskiej
8.30 (Czachówek) + Sławomira Lewandowskiego w 5
rocz. śm
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
Poniedziałek 12.03.
17.30 + Marianny Filutowskiej w 30 dni po śmierci
18.00 + Haliny Jankowskiej w 30 dni po śmierci
Wtorek,13.03.
18.00 + Krystyny (im.) i Stanisława Rosłonów
Środa, 14.03
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian, + Stefanii Szymańskiej w 1 rocz. śm.,
Tadeusza Szymańskiego, Marianny Malinowskiej
O opiekę MB dla Kółka Różańcowego w Sierzchowie
Piątek, 16.03
17.30 Droga Krzyżowa
18.00 + Katarzyny Zakrzewskiej w 25 rocz. śm.
19.00 (Czachówek) + Stanisławy Zawadzkiej – int. KŻR
Sobota,17.03.
17.00 + Stanisławy Zawadzkiej w 30 dni po śmierci
17.30 + Marianny Szymańskiej w 11 rocz. śm.,
Stanisława Szymańskiego, Józefa Szweda
18.00 + Marianny I Józefa Maciak, Stanisławy
Kaczmarskiej, Jadwigi Grzesiak
18.00 + Leokadii Wacławskiej w 1 rocz. śm., Edwarda i
Andrzeja Wacławskich
Niedziela, 18.03
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Róży
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Joanny Tywonek z
okazji 90 urodzin
10.00 + Haliny Poruszek w 10 rocz. śm.
10.00 + Michała Olesińskiego w 6 rocz. śm., Genowefy i
Franciszka Trzochów
12.00 + Zbigniewa Wlazeł (im.)
12.00 + Stanisława Laszkiewicza w 8 rocz. śm.,
Wiesławy Sobolewskiej
13.15 + Franciszka w 35 rocz. śm. i zm z rodz.
Kucińskich i Borowskich, Kazimiery, Józefa i Mirosława
Gut, Józefy i Henryka Rudzkich

Tweet od Papieża
„Dawanie jałmużny pozwala nam odkryć,
że drugi jest moim bratem: to, co
posiadam, nie jest nigdy tylko moje”.
/Franciszek/

13.15 + Zbigniewa, Heleny, Władysława Czupryńskich,Jana
Należytego, Bronisławy Krawczyk
18.00 + Tadeusza Świątkiewicza w 1 rocz. śm., Genowefy
Świątkiewicz w 28 rocz. śm.I
18.00 + Bolesława Pilackiego w 18 rocz. śm., Ireny Pilackiej
ntencje spisano 09.03.2018
Refleksja na
Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu
Zauważmy na początek, że dziś jest Niedziela
Laetare (Wesel się, Jeruzalem!). Wyróżnia ją różowy
kolor ornatu. Gdybyśmy sięgnęli kilka dekad wstecz,
byłaby to wyjątkowa niedziela: była to jedyna
niedziela Wielkiego Postu, w którą można było
używać organów do akompaniamentu w czasie
liturgii, jedyny dzień, gdy przy ołtarzu stały kwiaty. Był to dzień wytchnienia
w trudnym wielkopostnym umartwieniu, a jednocześnie – przygotowanie,
chwila na nabranie sił przed okresem Męki Pańskiej, który rozpoczynał się
już tydzień później od Niedzieli Czarnej. /Paweł Pomianek/
Zbawienie przyjmuje się z takim zaufaniem, jak za czasów Mojżesza na
pustyni, gdy ufne spojrzenie na miedzianego węża ratowało przed
śmiertelnym ukąszeniem węża. Jezus zostanie wywyższony na krzyżu i
wywyższony w chwale. "Jezus powraca do nieba przez krzyż,
“wywyższony" na krzyżu jak wąż na pustyni, który przyniósł uzdrowienie
Izraelitom." Uwierzenie zbawcze jest jednorazowym aktem zaufania Bogu,
że Jezus Chrystus z powodu pełnej bezwarunkowej miłości wyrażonej w
dobrowolnej śmierci ratuje od śmierci wiecznej, Daje ono pewny i pełny
dostęp do życia wiecznego, do zbawienia. Uwierzenie oznacza ufne
przylgnięcie do Chrystusa Zbawiciela. Wiara jest kontynuacją uwierzenia.
Wiara polega na umiłowaniu Jezusa Chrystusa i staniu się Jego uczniem
oraz naśladowcą. Bóg oczekuje od człowieka takiej wiary, która otwiera
całe życie człowieka na doświadczania miłości Boga, jaką Bóg miłuje
swoje dzieci./Henryk Knapik/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jak jednoznaczne i groźne jest ostrzeżenie Boże,
a mimo to, tak wielu zrozumieć tego nie może.
Czy i ty chcesz mieć swoje dzieci na sumieniu?
«Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;
a kto nie wierzy, już został potępiony»
Zadbaj o to byś z całą rodziną został zbawiony.

Kazimierz

W następnych Wieściach Parafialnych „Przebaczenie
furtką do miłości” - rozmowa z ks. Michałem
Dłutowskim
Redakcja: Kazimierz Dusza
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