Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 20 (182) Rok IV 20.05.2018 r
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Rdz 11, 1-9 (Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel)
Psalm responsor.: Ps 33 (32), 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 12) (Szczęśliwy naród
wybrany przez Pana)
Drugie czytanie: Wj 19, 3-8a. 16-20b (Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu)
Trzecie czytanie:Ez 37, 1-14 (Duch daje życie)
Ewangelia: J 7, 37-39 (Strumienie wody żywej)

POLSKIE AKCENTY W LITANII LORETAŃSKIEJ
Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw
majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji.
Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11
czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza
włoskiej miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle popularna.
Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne
wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała
dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania
posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju mariologii. W
Polsce jest o jedno wezwanie więcej.
W okresie międzywojennym, w 1908 r. po zatwierdzeniu przez
Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono
wezwanie „Królowo Korony Polskiej” (przekształcone po drugiej
wojnie światowej w „"Królowo Polski". W tym roku do Litanii
zostało dodane nowe wezwanie. Kongregacja ds. Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, by w Polsce mogło być
dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Będzie ono
umiejscowione po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.
W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały
wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie
XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w
Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu,
Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku. W wielu miejscowościach
wierni modlą się na "majowym" nie tylko w kościołach, ale także
przy kapliczkach czy na ulicach miast. /Niezależna pl/
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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

„TRZY W JEDNYM”
8 maja 2018 r. – wtorek, Uroczystość św. Stanisława BM, dl naszej Parafii był to dzień szczególny „trzy w jednym” jak określił nasz czcigodny Ks. Proboszcz: Odpust Parafialny, Sakrament
Bierzmowania i poświęcenie czterech mozaik zamontowanych w niszach transeptu kościoła.
Centralnej, wieczornej Mszy św. z procesją odprawianej o godz. 18:00 przewodniczył JE Ks. Bp.
Michał Janocha, w koncelebrze z ks. Proboszczem Włodzimierzem Czerwińskim, ks. Cezarym
Smuniewskim i ks. Tomaszem Baranem. Na początku Mszy św. przedstawiciele młodzieży, rodziców
i Ks. Proboszcz poprosili JE Ks. Biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania dla grupy młodzieży.
Ks. Biskup w homilii nawiązał do Św.
Stanisława
BM
–
gorliwego,
odważnego pasterza nawołującego
do przestrzegania Bożych przykazań,
do życia według zasad religijnych i
moralnych. W słowie skierowanym
do wszystkich wiernych, a w
szczególności
do
młodzieży,
powiedział m.in., że z miłości Boga
wywodzi się wszechświat i wszystko
co żyje. Bóg stworzył człowieka z
miłości i do miłości, do uświęcenia i życia z Bogiem i z drugim człowiekiem. Zachęcał do
wypowiadania prostego słowa „przepraszam” – słowa, które buduje właściwą relację z Bogiem i
drugim człowiekiem. Następnie Ks. Bp. zadawał pytania kandydatom do bierzmowania. Po
upewnieniu się, że przygotowanie do bierzmowania umocniło w nich wiarę, odbyła się modlitwa z
wyciągniętymi nad kandydatami rękami. Taki gest nazywamy „włożeniem rąk”. Do tej modlitwy Ks.
Bp. zaprosił Ks. Proboszcza Włodzimierza Czerwińskiego, Ks. dr. hab. Cezarego Smuniewskiego, Ks.
Wikariusza Michała Dłutowskiego i Ks. Tomasza Barana b. rekolekcjonistę i częstego gościa w
naszej parafii. Najważniejszym znakiem sakramentu bierzmowania jest namaszczenie olejem
krzyżma, którego Ks. Biskup Michał Janocha udzielił każdemu kandydatowi, kreśląc na czole znak
krzyża, z jednoczesnym włożeniem ręki na głowę kandydata i wypowiedzianymi słowami: „Przyjmij
znamię daru Ducha Świętego”.
Wszystkich tych młodych ludzi otoczyliśmy modlitwą, by Bóg ich prowadził swoją mocą i łaską, a
Duch Św. wzbudzał w ich sercu pragnienie do miłości, do Kościoła, do modlitwy, do pójścia za
Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. Następnym etapem naszej uroczystości było
poświęcenie przez JE Ks. Biskupa czterech mozaik przedstawiających patronów spraw trudnych i
beznadziejnych: Św. Ryty, Św. Antoniego Padewskiego, Św. Krzysztofa i Św. Judy Tadeusza,
wykonanych przez artystę plastyka p. Mirosława Grzelaka z
Łodzi. Ksiądz Biskup życzył nam, by święci Patronowie,
wsłuchując się w nasze prośby i dziękczynienia, zanosili je
przed tron Boga Ojca wypraszając dla nas potrzebne łaski i
pokój serca. Należy podkreślić, że Odpust Parafialny
ubogacili swą obecnością księża z naszego dekanatu i
druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Cendrowic oraz dość
licznie zgromadzeni Parafianie.
/Opracowała Halina Kępińska, zdjęcia Maria
Fiejka/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W dniu wczorajszym grupa 74 dzieci
przystąpiła do I Komunii Świętej. Dzieci od
dziś do piątku będą uczestniczyć w Białym
Tygodniu. W tygodniu dzieci przychodzą na
nabożeństwo majowe o 17.30, a następnie
zostają na Mszy Św.
2. Dziś 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.
3. Dziękujemy rodzicom dzieci I Komunijnych

za posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy
kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą
niedzielę prosimy o to mieszkańców
Aleksandrowa i Buczynowa.
4. W środę 23 maja o godz. 18.45 zapraszamy
przedstawicieli grup przygotowujących ołtarze
na Boże Ciało na spotkanie organizacyjne.
5. W kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, ul.
Franciszkańska 22, odbędzie się dziś 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.
6. Na Mariankach odbędzie się dziś uroczystość
ogłoszenia Sanktuarium diecezjalnego św. O.
Stanisława Papczyńskiego. Głównej Mszy św. o
godz. 12.00 przewodniczyć będzie ks. kard.
Kazimierz Nycz. Księża Marianie zapraszają.
7. W niedzielę 27 maja po Mszy św. o godz.

13.15 odbędzie się spotkanie formacyjne dla
dzieci i rodziców obchodzących w tym roku
rocznicę I Komunii św. Omówiona będzie
również sama rocznica, która odbędzie się 3
czerwca o godz. 13.15.
8. W przyszłą niedzielę odbędzie się
comiesięczna zbiórka ofiar do puszek na rzecz
podopiecznych Parafialnego Zespołu Caritas, w
tym dla 1 rodziny syryjskiej w ramach
programu Rodzina Rodzinie Caritas Polska.
9. Parafialny Zespół Caritas z okazji “Dnia
Matki”, w dniu 27.05.2018 r. po mszach św. o
godz. 8.30 w Czachówku i o godz. 12.00 w
Sobikowie, przygotował niespodzianki dla
mam. Serdecznie zapraszamy!
10. W miesiącu maju 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.
11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
– Damian Wiński, kawaler z Góry Kalwarii i Marta
Elwira Stawikowska, panna z Sobikowa w par.
tutejszej - zapowiedź pierwsza.
– Bartłomiej Patryk Goworek, kawaler z par. w
Pieczyskach i Natalia Garboś, panna z Gabryelina w
par. tutejszej - zapowiedź pierwsza.
– Rafał Krawczyk, kawaler z Czaplina w par.
tutejszej i Małgorzata Lemieszka, panna z par. w
Ostrówku - zapowiedź pierwsza.

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. 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, rowery, 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.
Informacji udziela, zapisy i zaliczki przyjmuje:
Bogumiła Dusza tel. 664 743 764

Z okazji” Dnia Matki” wszystkim Mamom
składają najserdeczniejsze życzenia:
miłości, szacunku i wdzięczności dzieci.
Radości i satysfakcji z bycia Mamom.
Niech w każdym dniu, Wam się darzy,
a uśmiech niech nie znika z twarzy.
Prezes Elżbieta Talarek wraz z zespołem

Intencje Mszalne 20 V 2018 – 27 V 2018
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 + Mieczysława i Andrzeja Gorzkowskich,
Bartłomieja Michalskiego
CHRZEST: Natalia Magdalena Cieślak
13.15 + Heleny Anuszewskiej w 23 rocz. śm.,
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
Poniedziałek 21.05.
18.00 + Haliny Nowakowskiej w 10 rocz. śm.
Wtorek,22.05.
18.00 + Marii i Henryka Rechnio, Krystyny, Piotra i Aliny
Środa, 23.05.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian, + Leokadii Czerwińskiej
Czwartek, 24..05.
18.00 Dziękczynno-błagalna za łaskę uzdrowienia
Piątek, 25.05.
18.00 + Cecylii Ochocińskiej-Pilackiej, Julianny i
Antoniego Ochocińskich
Sobota,26.05.
10.00 Msza św. OSP Czaplin
16.00 + Teresy Lewandowskiej
16.30 + Stanisławy i Jana Jeleniów, Kazimierza
Kłodzińskiego, Hanny, Ireny i Henryka Jeleniów
17.00 + Wacława (w 5 rocz. śm.) i Jadwigi Augustyniak,
18.00 + Leokadii Chmielewskiej w 22 rocz. śm., Henryka
i Zdzisława Chmielewskich
Niedziela, 27.05.
8.30 (Czachówek) + Feliksa Wrotka
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Antoniego
10.00 + Henryki Choińskiej, Zofii i Stanisława
Choińskich, Zofii, Stefana, Zygmunta , Michała i
Marcjanny Górków
10.00 + cr. Mokrzanowskich i Kaczmarczyków
12.00 + Zenona w 3 rocz. śm., Stanisławy (im.) i
Henryka Miecznikowskich, zm. z rodz. Rosłonów i
Miecznikowskich
13.15 + Marianny, Michała i Antoniego Owczarek,
dziadków Owczarków i Borowskich
Spotkanie dla rodziców i dzieci Rocznicowych

Tweet od Papieża
„Wniebowstąpienie Jezusa
Zmartwychwstałego jest obietnicą
naszego udziału w pełni życia u Boga
/Franciszek/

Intencje spisano 19.05.2018

Refleksja na
Niedzielę Zesłania Ducha
Świętego
Opis wydarzeń z Wieczernika stoi
w centrum dzisiejszych czytań, mimo,
iż znajdujemy go nie w Ewangelii,
a w Dziejach Apostolskich. Choć znowu niewidzialny
i bezpostaciowy, Duch Święty daje się poznać
po skutkach
swego
działania.
I nie chodzi
bynajmniej o szum wiatru, czy ogień z nieba,
gdyż to zaledwie nikła zewnętrzna manifestacja Jego
mocy. Tak naprawdę siła Jego działania uwidoczniła
się
w całej
pełni,
gdy jednym
dotknięciem
przemienił
serca
Apostołów.
Z zalęknionych
i przestraszonych Izraelitów, którzy zamknęli się
na siedem spustów wewnątrz Wieczernika, Duch
Święty
uczynił
herosów
wiary,
mocarzy
ewangelizacji, siłaczy słowa. W chwilę po Zstąpieniu
Ducha Świętego otwarły się na oścież drzwi
Wieczernika,
a Apostołowie
wyszli
na ulice
i niepomni na swój niedawny przestrach, zaczęli
odważnie
i z mocą
głosić
dobrą
Nowinę
o Zmartwychwstaniu Mesjasza./Liturgia.pl/

Weekly tweet - wpis tygodnia
To jest woda żywa, w niej Boga serce bije

«Jeśli ktoś jest spragniony, …
– niech przyjdzie do Mnie i pije!
Tak Jezus nawołuje od kilku tysięcy lat
I ty jeśli wierzysz, pij z tego źródła, jak twój brat.
Bo jest w niej Duch - dar Ojca i Syna Jezusa.
Owoc śmierci na krzyżu i zmartwychwstania
Chrystusa.

konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria

Kazimierz
Redakcja: Kazimierz Dusza

91 1240 6377 1111 00004754 8523

