Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 19 (181) Rok IV 13.05.2018 r
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11 (Uniósł się w ich obecności w górę)
Psalm responsor.: Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6) (Pan wśród radości wstępuje do
nieba)
Drugie czytanie: Ef 4, 1-13 (Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa)
Ewangelia: Mk 16, 15-20 (Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga)

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Czterdziestego dnia od uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
(czwartek) przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,
która nie jest ruchem w czasie i przestrzeni, lecz upamiętnia ostatnią
chrystofanię - ostatnie objawienie się Zmartwychwstałego Jezusa
Apostołom. Wydarzenie to miało miejsce na Górze Oliwnej, oddalonej
od Jerozolimy około 1 kilometra drogi. Uroczystość Wniebowstąpienia
łączył pierwotny Kościół z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego na
Apostołów. Dopiero od IV w. przyjęła się w całym Kościele osobna
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wniebowstąpienie jest
dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje
swojemu Synowi Bóg Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach
liturgicznych: "wszystkie narody klaskajcie w dłonie - mówi psalm
responsoryjny - radosnym głosem wykrzykujcie Bogu...
Wniebowstąpienie Pańskie jest poręczeniem powtórnego przyjścia
Chrystusa. Jest Ono nie tylko ostatecznym i uroczystym
wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale również zadatkiem i gwarancją
wywyższenia, wyniesienia do chwały natury ludzkiej. Nasza wiara i
nadzieja chrześcijan zostają dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem
jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego, by rozważać własną małość,
słabość i ubóstwo, ale także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo
dzieło stworzenia, ´przemianę´, której Chrystus w nas dokonuje
wówczas, kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki łasce i
sakramentom (...). W chwili, w której Jezus rozstaje się z Apostołami,
pozostawia im misję dawania o Nim świadectwa w Jerozolimie, w całej
Judei i Samarii, aż po krańce ziemi oraz głoszenia wszystkim narodom
´nawrócenia i odpuszczenia grzechów´. /”Niedziela” edycja szczecińskokamieńska - Justyna Wołoszka/
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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

PARAFIALNY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ w ROKU
2017/2018 /c.d./
PARAFIA W parafiach i diecezjach w ramach przygotowania do I Komunii św. i bierzmowania
praktykuje się dzienniczki lub indeksy, w których kandydaci potwierdzają swoją obecność na Mszach
Św., nabożeństwach i parafialnych katechezach. W naszej parafii dzieci we wrześniu otrzymały indeksy.
W nich dzieci będą także potwierdzać swój udział w liturgii, rekolekcjach czy okolicznościowych
spotkaniach. Jego forma i treści sprawiają jednak, że nie jest to tylko dzienniczek. Mamy nadzieję, że
będzie on atrakcyjny dla dzieci i pozostanie pamiątką z ważnego roku w życiu dziecka, czasu
przygotowania do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Dzieci wypełniając swój Indeks
będą miały istotną motywację do udziału w wydarzeniach w parafii i będą mogły cieszyć się swoimi
postępami. Indeks ten będzie też obrazował zaangażowanie dziecka i stopień jego przygotowania do I
Komunii św. Będzie informacją dla rodziców, katechetów i kapłanów za przygotowanie dzieci do
sakramentów. W Indeksie zawarte są informacje o uroczystościach, mszach niedzielnych, nabożeństwach
w roku liturgicznym, rekolekcjach. Tam też potwierdzany jest udział dziecka.
UDZIAŁ W NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ EUCHARYSTII Dzieci z rodzicami i rodzeństwem
uczestniczą systematycznie we Mszy św. w niedziele i święta. Wskazane jest, aby dzieci uczestniczyły w
naszej parafii we Mszy św. o godz. 13.15. Jeśli dziecko przebywa poza naszą parafią i uczestniczy we
Mszy św. w innym kościele, również potwierdza udział w Eucharystii, w tamtej parafii.
UDZIAŁ W SAKRAMENTALIACH W ramach przygotowania do I Komunii św. zapraszamy dzieci i ich
rodziny do udziału w świątecznych wydarzeniach – sakramentaliach. Będzie to: 1.Poświęcenie i uroczyste
wręczenie różańców – październik 2017, 2. Poświęcenie i uroczyste wręczenie medalików – styczeń
2018, 3. Poświęcenie i uroczyste wręczenie książeczek - marzec 2018, 4. Poświęcenie i uroczyste
wręczenie obrazków – maj .2018 r. Wydarzenia te będą miały miejsce podczas niedzielnych Mszy św. o
godz. 13.15. Będą świadectwem i przeżyciem dla całego zgromadzenia liturgicznego. Ważne, by dzieci i
rodzice byli obecni na tych uroczystych wydarzeniach, by dzieci zaprosiły na uroczystości swoich
bliskich – rodzeństwo, dziadków, chrzestnych.
UDZIAŁ W REKOLEKCJACH
W czasie Adwentu i Wielkiego Postu tradycyjnie odbywają się w naszej parafii rekolekcje. Pomagają one
nam zatrzymać się na chwilę i przygotować do lepszego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia i
Wielkanocy. W programie rekolekcji, które będą w dwóch cyklach po 3 dni, zaplanowane są nauki dla
dzieci. W niedziele – podczas Mszy św. o godz. 13.15 oraz w poniedziałki, wtorki i środy we wspólnocie
szkoły. Udział dzieci przygotowujących się do I Komunii św. jest bardzo ważny. Swoją obecność dzieci
potwierdzają w Indeksie.
UDZIAŁ W KATECHEZACH I SPOTKANIACH
W ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii w parafii
będą organizowane spotkania dla dzieci oraz dla rodziców w każdą 3 niedzielę miesiąca po mszy o godz.
13.15. Celem spotkań jest nie tylko zgłębianie i przybliżanie zagadnień związanych z przystąpieniem
dzieci do I Komunii św., ale także zintegrowanie dzieci i rodziców ze wspólnotą parafialną, z lokalnym
Kościołem oraz przybliżenie tego konkretnego środowiska.
RODZINA Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi katechetami. To oni przygotowują swoje dzieci
do I Komunii św. przebywając z nimi każdego dnia – dając świadectwo wiary i przykład dobrego życia
oraz ucząc katechizmu i zachęcając dziecko do praktyk religijnych. Zadania rodziców i bliskich: 1.
wspólna codzienna modlitwa z dzieckiem, 2. pomoc w zadaniach z religii, w zrozumieniu treści, 3.
czytanie Pisma św. dziecku i z dzieckiem, 4. udział z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych Mszach
św. 5. zachęcanie do udziału w nabożeństwach i rekolekcjach w parafii, 6. kształtowanie wartości –
rozmowy z dzieckiem i świadectwo, 7. akcentowanie, że I Komunii to ważne wydarzenie w życiu wiary –
spotkanie z Panem Jezusem, a nie okazja do uroczystości przy stole i prezentów, 8. przypominanie
dziecku o zabieraniu Indeksu do kościoła i o uzupełnianiu go, kontakt i współpraca z parafią.
/Opracowanie: Krystyna Borowska/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś obchodzimy Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego.
2. Dziękujemy młodzieży przygotowującej się do
Sakramentu Bierzmowania i ich rodzicom za
posprzątanie kościoła i uporządkowanie terenu
wokół niego przed Uroczystością św. Stanisława,
Odpustem Parafialnym.
3. W sobotę 19 maja obchodzić będziemy I
Komunię św. w parafii. Dzieci przyjmą Komunię
św. w dwóch grupach. Pierwsza grupa podczas
Mszy św. o godz. 10.00, druga o 12.00. W
poniedziałek i środę, o godz. 18:40 odbędą się
próby dla dzieci, które przystępują do Komunii
św. o godz. 10.00 zaś we wtorek i czwartek
odbędą się próby dla dzieci, które przystępują do
Komunii św. o godz. 12.00. Obecność
obowiązkowa. Spowiedź dla dzieci
pierwszokomunijnych odbędzie się w piątek 18
maja o godz. 16:30 (grupa z 10.00) i 17.00 (grupa
z 12.30). W piątek prosimy rodziców o pomoc w
posprzątaniu kościoła i uporządkowaniu terenu
wokół niego i plebanii.
4. W tym tygodniu codziennie odprawiamy w
kościele po Nabożeństwie majowym Nowennę do
Ducha św. przed Niedzielą Zesłania Ducha św.
Zachęcamy również do odprawiania jej prywatnie.
5. W przyszłą niedzielę na Mariankach odbędzie
się uroczystość ogłoszenia Sanktuarium
diecezjalnego św. O. Stanisława Papczyńskiego.
Głównej Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczyć
będzie ks. kard. Kazimierz Nycz. Księża Marianie
zapraszają.
6. Za tydzień Niedziela Zesłania Ducha św.
Kończy się okres Komunii Wielkanocnej. Zgodnie
z Przykazaniami Kościelnymi każdy katolik
zobowiązany jest w tym czasie do spowiedzi i
przyjęcia Komunii św.
7. W niedzielę, 20 maja br., w uroczystość
Zesłania Ducha Świętego, w kościele Matki Bożej
Szkaplerznej w Warce, ul. Franciszkańska 22,
odbędzie się koronacja Cudownego Obrazu Matki
Bożej Szkaplerznej. Koronacji dokona Jego
Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup
Metropolita Warszawski podczas uroczystej Mszy
Świętej, odprawionej o godz. 18.00, (poprzedzi ją
czuwanie maryjne, które rozpocznie się o godz.
17.00). Ksiądz proboszcz zaprasza do udziału w
tej uroczystości.
8. Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na tradycyjne
nabożeństwa majowe odprawiane w dni
powszednie w Sobikowie codziennie o godz.
17.30. W niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. W
kaplicy w Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00.
W środy poprzedza je Msza św.

9. Do Sakramentu Małżeństwa
przygotowują się:
– Marcin Ryszard Rudnicki, kawaler z par.
św. O. Pio w Warszawie i Justyna Drygaś,
panna z Karoliny w par. tutejszej zapowiedź druga.
– Kamil Korytek, kawaler z Dobiesza w par.
tutejszej i Paulina Domańska, panna z par. w
Zarzeczu Łukowskim - zapowiedź druga.
– Paweł Suwara, kawaler z par. św. O. Pio w
Warszawie i Renata Marta Gałecka, panna z
Obrębu w par. tutejszej - zapowiedź druga.
– Sebastan Marcin Anyszkiewicz, kawaler z
par. w Ostrołęce n. Pilicą i Karolina
Łączkowska, panna z Grobic w par. tutejszej
- zapowiedź druga.
– Damian Wiński, kawaler z Góry Kalwarii
i Klaudia Słomińska, panna z Sobikowa w
par. tutejszej - zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela” z dwóch tygodni. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Najbliższe wyjazdy z Kołem
Przyjaciół Radia Maryja
1. WYPOCZYNEK NAD MORZEM – ROWY w
dniach 11 – 18 czerwiec 2018 r.
Dla seniorów, rodzin z dziećmi i innych chętnych.
Zakwaterowanie w Ośrodku „Słowińska Perła” ,
wygodne 50 m dojście do morza, lekarz, sala gier,
basen, ping-pong itp. Cena dla dorosłych 930 zł,
dzieci do lat 3 - 150 zł., dzieci do lat 7 - 300 zł. i do
lat 10 – 450 zł. W cenie pakietu przejazd w dwie
strony, wyżywienie (3 posiłki), pokoje z
łazienkami, ubezpieczenie, wycieczka do Ustki,
skansenu w Klukach, Słupska, bankiet, ognisko.
Możliwość zwiedzania Słowińskiego Parku
Narodowego na rowerach. Zaliczka w maju 400 zł;
dzieci 100 zł.

2. CZĘSTOCHOWA – GIDLE (Sanktuarium
Matki Bożej w Gidlach) - 8 lipca (niedziela).
Koszt 50 zł. Informacje i zapisy: Bogumiła Dusza
664 743 764

Intencje Mszalne 13 V 2018 – 20 V 2018
Niedziela, 13.05
8.30 (Czachówek) + Zofii Iwańskiej i Stanisława Papisa
8.30 (Czachówek) + Zofii Kowalskiej i Zofii Pieniążek
10.00 + Władysława Masnego w 7 rocz. śm.
10.00 + Krzysztofa Bachanka
12.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 10 rocz. śm.,
Haliny, Edwarda i Jerzego Jankowskich
12.00 + Wacława Lenarta w 30 rocz. śm. i zm. z rodz.
Lenartów
13.15 + Julianny i Franciszka Pruszewskich, Marianny
Kopyra i Zbigniewa Smakoszewskiego
13.15 + Sabiny Fabisiak, Stanisława Stawikowskiego,
Artura Posiewka
Poniedziałek 14.05.
18.00 + Stanisława (im.) i Krystyny Rosłonów
Wtorek,15.05.
17.00 p. Ogonek
18.00 + Zofii i Jana Połosak
Środa, 16.05.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian, + Jerzego Rosłona w 2 rocz. śm., zm. z
rodz. Rosłonów i Lisiewskich
19.00 (Czachówek) int. wolna
Czwartek, 17..05.
18.00 + Leokadii Czerwińskiej w 30 dni po śmierci
Piątek, 18.05.
17.00 + Stanisława Rzeszota w 30 dni po śmierci
18.00 + Zofii Wlazło (ur. i im.)
Sobota,19.05.
10.00 I Komunia I grupa
10.00 I Komunia II grupa
17.00 + Marianny, Józefa i Franciszka Łuczaków,
dziadków Łuczaków i Gazdów
18.00 + Zofii i Stanisława Pierścińskich, Franciszki i
Kacpra Pierścinskich, Stefana Makulskiego
Niedziela, 20.05.
8.30 (Czachówek) + Sylwestra Rudzkiego w 1 rocz. śm.
i zm. c. r. Ziemeckich
10.00 + Andrzeja i Henryka Amelów, Juliana
Zacharskiego i zm.z rodz. Amelów i Szczepańskich,
10.00. + Zbigniewa Urbanowicza w 1 rocz. śmierci
12.00 + Zbigniewa Wlazeł w 19 rocz. śm., Anny
Słomskiej
12.00 + Mirosława i Andrzeja Gorzkowskich,
Bartłomieja Michalskiego
CHRZEST: Natalia Magdalena Cieślak
13.15 + Heleny Anuszewskiej w 23 rocz. śm.,

Tweet od Papieża
„Każda obraza, zranienie lub gwałt
zadany bliźniemu jest zniewagą Boga
Stworzyciela i Ojca”.
/Franciszek/

Bronisława Anuszewskiego, Stanisławy i Karola Buczków, Jana
Jędrzejczyka 13.15 O bł. Boże dla Koła Różańcowego z Buczynowa i
Aleksandrowa z okazji 18 rocz. powstania
Intencje spisano 11.05.2018

Refleksja na Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego
Jezus idzie do Ojca, który jest większy
od Niego. W danym momencie nie
zastanawia się On nad tym, jak
mroczna będzie ta droga powrotu do Ojca, poprzez
wszystkie etapy męki, opuszczenie przez Boga, aż
po zstąpienie do świata umarłych. Nie to znajduje
się w polu Jego widzenia, ale fakt, że wszystko jest
powrotem do domu, powrotem na łono Ojca, w
którym spoczywa On od wieczności, na łono Ojca,
które jest Jego ojczyzną i doskonałym schronieniem,
które na krótko opuścił, aby objawić nam istotę i
miłość Ojca. „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na
świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”. Kiedy
Jezus znika nam sprzed oczu, nie czujemy się
opuszczeni, nie rozpaczamy po Tym, który odszedł,
by nam przygotować miejsce, po Tym, który został
przeniesiony, aby ponownie wrócić, po Tym, który
zniknął bez oglądania się za siebie: „A oto ja jestem
z wami, aż do końca świata. Gdzie są dwaj albo trzej
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”
/Krzysztof Osuch SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Tydzień temu otrzymaliśmy przykazanie
o miłości, za które dziękujemy Ci Panie.
Dziś - «Kto uwierzy i przyjmie chrzest,

będzie zbawiony;
a kto nie uwierzy, będzie potępiony».
Jasna dla wszystkich jest ta Boga przemowa
i wymowne są również te prorocze słowa.
Kazimierz
Redakcja: Kazimierz Dusza
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