Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 33 (195) Rok IV 21.10.2018 r
Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Iz 53, 10-11 (Cena zbawienia)
Psalm responsoryjny: Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22) (Okaż swą łaskę
ufającym Tobie)
Drugie czytanie: Hbr 4, 14-16 (Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa)
Ewangelia: Mk 10, 35-45 (Przełożeństwo jest służbą)

ŚW. ŁUKASZ – EWANGELISTA
18 października obchodziliśmy święto św.
Łukasza Ewangelisty. Święty Łukasz pochodził
z Antiochii w Turcji. Był poganinem, nie Żydem.
Z zawodu był lekarzem. Powszechnie twierdzi
się również, że był również zdolnym malarzem
ikon, w tym powszechnie czczonego w
średniowiecznym Bizancjum obrazu Marii Theotokos, Czarnej
Madonny na Jasnej Górze czy wizerunku Matki Boskiej Kostromskiej.
Niektórzy wymieniają ponad sto obrazów, których miałby być autorem.
Jednak trzeba wiedzieć, iż legenda o tym, iż św. Łukasz malował
obrazy, powstała dopiero w VII stuleciu po Chrystusie. Jest autorem
trzeciej Ewangelii, oraz Dziejów Apostolskich – trzeciej i piątej
księgi Nowego Testamentu. Łukasz był człowiekiem starannie
wykształconym. Znakomicie znał ówczesną literaturę. Posługiwał się
pięknym językiem greckim. W odróżnieniu od pozostałych
Ewangelistów, Łukasz nie znał osobiście Jezusa. Natomiast w wielu
zdarzeniach opisanych w Dziejach Apostolskich brał udział osobiście,
jako towarzysz św. Pawła Apostoła podczas jego licznych podróży. Św.
Łukasza, nazywano "piewcą łaskawości Chrystusa". Jezus, którego
pokazał, jest pełen dobroci, szczególną miłością darzy biednych,
chorych, odrzuconych przez społeczeństwo. Tylko św. Łukasz zapisał
Jezusowe przypowieści o zaginionej owcy, zgubionej drachmie, synu
marnotrawnym. Swe dzieła adresował do chrześcijan nawróconych z
pogaństwa, aby ich utwierdzać w wierze. Wyjątkowo obszernie opisał na
przykład wydarzenia przed narodzeniem Chrystusa i Jego dzieciństwo.
Według tradycji poniósł śmierć męczeńską, ale nie wiemy, gdzie został
pochowany.
/Oprac. KD/

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:
*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

WSPOMNIENIA Z WYJAZDU NA PODHALE
Ludźmierz, Zakopane, Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska /cz.II/

W dniu 6 października przez Chochołów najstarszą wieś podhalańską z
XII w. zwaną „żywym skansenem” jedziemy do Ludźmierza. Mijamy 200300 letnie chałupy zbudowane ze świerkowych bali z wypełnionymi
mchem i owsianymi warkoczami spoinami. Drewniane stare budynki
stoją na kamiennych suterenach zbudowanych z okręglic czyli białych
otoczaków wydobytych z górskich strumieni. Posiadają zwykle dwie
izby: białą i czarną. Pogoda wspaniała, słonecznie i ciepło. Ludźmierz.
Przewodniczka tatrzańska p. Renata zapoznaje nas z historią Bazyliki Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu – sanktuarium maryjnym ze słynną
600 letnią figurką MB Ludźmierskiej, nazywanej Gaździną Podhala. Spacer
po olbrzymim Ogrodzie Różańcowym pięknie zaprojektowanym i
zadbanym, stacje różańca wykonane są z marmuru, a nad całością góruje
Stacja Ukrzyżowania Pana Jezusa. W centrum znajduje się pomnik,
naturalnych wymiarów, klęczącego Papieża Jana Pawła II. Zakopane –
Krzeptówki. Sanktuarium MB Fatimskiej. Schodzimy ścieżką różańcową,
mijamy ołtarz papieski spod Wielkiej Krokwi, pamiętający wizytę JP II w
czerwcu 1997 w Zakopanem. Zwieńczony 7 metrowym ażurowym maswerkiem, na
którym w ośmiu kwaterach umieszczono wyrzeźbione w
lipowym drzewie sceny ze Starego i Nowego Testamentu.
Kolejny punkt programu wjazd wyciągiem na Szymoszkową
Polanę. Stąd podziwimy piękną panoramę Tatr Zachodnich z
widokiem na Giewont. Zjeżdżamy. Z
przewodniczką zwiedzamy cmentarz
na Pęksowym Brzysku i Krupówki.
Czas wolny i zakupy wyrobów rękodzieła góralskiego. Spod
kościoła św. Rodziny wracamy do Białego Dunajca na obiad i
uroczystą kolację z góralską muzyką, przyśpiewkami i tańcami.
Pan Andrzej (Jędrek) zaopatruje nas wcześniej w różne rodzaje oscypków, bundze i
makaronowe korboce. Rankiem 7 października wyjazd. Wadowice. Msza św. i wizyta w
Muzeum JP II. Podziwiamy zebrane eksponaty z życia bogatego i długiego pontyfikatu
Ojca Świętego. Przed nami Kalwaria Zebrzydowska i górująca nad miastem zabytkowa
Bazylika Matki Boskiej Anielskiej, część sanktuarium pasyjno-maryjnego O.
Bernardynów. Po sutym obiedzie obowiązkowo z kremówkami czas na
modlitwę w bazylice i podziwianie zabudowań
klasztornych położonych u podnóża Góry Żar. Tu
znajduje się 42 kaplice i kościoły dróżek.
Ubogaceni wrażeniami i rozmodleni wracamy
do domów. /Opracował: Kazimierz Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś. Kościół Powszechny obchodzi
Światowy Dzień Misyjny, nazywany w
Polsce Niedzielą Misyjną. To dzień
modlitwy i wsparcia materialnego misji na
świecie. Ofiary zbierane na tacę
przeznaczone są na cele misyjne. Po
Niedzieli Misyjnej w Polsce następuje też
Tydzień Misyjny, którego hasłem w tym
roku będą słowa: Pełni Ducha i posłani.
Dziś odbywa się coroczne badanie
niedzielnych praktyk religijnych
(dominicantes i communicantes).
2. O godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas III
w ramach przygotowania do przyjęcia I
Komunii Św. Podczas Mszy Św. dzieci
otrzymają indeksy oraz różańce. Po Mszy
św. konferencja dla ich rodziców. Po
wszystkich Mszach św. Parafialny Zespół
„Caritas” przeprowadzi kwestę na rzecz
swoich podopiecznych, w tym jednej rodziny
syryjskiej w ramach programu Caritas Polska
„Rodzina Rodzinie”. Bóg zapłać za ofiary.
3. Dziękujemy mieszkańcom Gabryelina i
Ławek za posprzątanie kościoła i ubranie
ołtarzy kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na
przyszłą niedzielę prosimy o to mieszkańców
Staniszewic.

4. W środę 24. października o godz.
19.00 zapraszamy członków Rady
Parafialnej na zebranie. Omówimy
przygotowania do uroczystości 100 –
lecia Odzyskania Niepodległości.
5. W październiku zapraszamy na
tradycyjne nabożeństwa różańcowe
odprawiane w Sobikowie codziennie o
godz. 17.30 a w Czachówku o godz.
19.00. Tam w środę poprzedzone ono
będzie Mszą św.
6. Na stoliczku za ławkami wyłożone są
kartki na wypominki. Od dziś można
składać je w zakrystii i kancelarii. W
dniach od 30 października do 2
listopada Wypominki przyjmowane
będą również na cmentarzu. Jak zwykle
prosimy o segregowanie śmieci i
zachowanie należytego porządku na

cmentarzu.
7. Koło PRM informuje, że wyjazd w
sobotę 27 października 2018 r. do
sanktuariów w Niepokalanowie,
Rokitnie i Szymanowie będzie: z
Czachówka o godz. 7:15 i spod kościoła
w Sobikowie o godz. 7:30.
8. Koło PRM informuje, że planowany
jest wyjazd do Bazyliki Mniejszej
Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej
w Licheniu Starym w niedzielę 11
listopada. Zapisy u p. Bogumiły Dusza
w Czachówku lub do p. kościelnego
Ryszarda Rosłona w Sobikowie po
mszach św. Kontakt do p. Bogumiły
Dusza /tel. 664 743 764/.
9. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

Papież Franciszek do Polaków
"Wczoraj minęło 40 lat od wyboru
na Stolicę Piotrową Karola Wojtyły,
świętego Jana Pawła II". Jakże
aktualne są jego słowa
wypowiedziane w dniu inauguracji
pontyfikatu: 'Nie lękajcie się!
Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi!'. Niech nadal inspirują
one wasze życie osobiste, rodzinne
i społeczne, niech będą zachętą do
wiernego kroczenia za Chrystusem,
dostrzegania Jego obecności
w świecie, w drugim człowieku,
zwłaszcza w ubogim i potrzebującym
pomocy".
Przypomniał następnie: "Człowiek
bowiem, jak nauczał papież z rodu
Polaków, jest drogą Kościoła".

Intencje Mszalne 21 X 2018 – 28 X 2018
Niedziela, 21.10.
8.30 (Czachówek) + Józefa Karaluch
10.00 Zdzisława, Władysława i Franciszki
Smakuszewskich
12.00 + Anny Wrotek w 18 rocz. śm., Jana Wrotka i zm z
rodz. Wrotków i Zawadzkich
13.15 + Janiny Miszkowskiej
Spotkanie dla rodziców i dzieci I - Komunijnych

Tweet od Papieża
„Jeśli chcesz dotrzeć do serca Boga,
idź drogą miłosierdzia i pozwól, by
i Tobie okazano miłosierdzie”.
/Franciszek/

Poniedziałek 22.10.
18.00 + Stanisława Gnatowskiego w 30 dni po śmierci.
Wtorek, 23.10.
18.00 + Joanny Krawczyk w 30 dni po śmierci
Środa, 24.10.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
+ Wandy Królak w 42 rocz. śm., Antoniego Królaka,
Eugeniusza Miciaka
19.00 (Czachówek) Int. wolna
Czwartek, 25.10.
18.00 int. wolna
Piątek,26.10.
18.00 + Barbary i Józefa Trzeciaków, Tadeusza
Trzeciaka
Sobota,27.10.
17.00 + Zofii Miszkowskiej w 5 rocz. śm., Jana i Gabrieli
Wójcików, Janiny i Antoniego Miszkowskich
18.00 + Bronisława (w 20 rocz. śm.) i Heleny
Anuszewskich, Stanisławy i Karola Buczków, Jana
Jędrzejczyka
Niedziela, 28.10.
8.30 (Czachówek) + Jana Orynka
8.30 (Czachówek)
10.00 + z rodz. Całków i Staręgów
10.00 + Melanii Osiadacz w 15 rocz. śm., Andrzeja
Osiadacz, dziadków Krawczyków i Osiadaczów
12.00 + Eugeniusza Molaka
12.00 O Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem św.
Judy Tadeusza dla członków KŻR w Nowych Grobicach
13.15 + Tadeusza, Józefa, Wiesławy i Adama Urbańskich
13.15 + Ireny Janikowskiej (im)
Spotkanie dla rodziców i dzieci Rocznicowych

Refleksja na
XXIX Niedzielę zwykłą
Uczniowie proszą, by być blisko Jezusa,
być z Nim, w Jego chwale. I tego samego chce Jezus.
Powołał i zaprosił ich, by dzielili z Nim Jego życie.
Ale Jezus rozumie to inaczej. Dlatego mówi do
uczniów: Nie wiecie, o co prosicie. Uczniowie proszą
o pierwsze miejsca. Ale nie są świadomi, że w
hierarchii Jezusa bycie pierwszym oznacza podjęcie
trudu, cierpienia, krzyża, służby. Zasiadać obok
Jezusa oznacza być ukrzyżowanym razem z Nim.
Jakie są moje ambicje? Czy wiem, o co proszę? Czy
nie boję się panicznie cierpienia i wszystkiego, co
kojarzy się z krzyżem? Co jest moim kielichem, który
daje mi Bóg Ojciec? W jaki sposób go przyjmuję?
/Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Z dzisiejszej Ewangelii jasny przekaz wynika,
kto chce być wielki, niech własnej pychy unika,
Bo kto «chce być pierwszym między wami

Niech będzie niewolnikiem wszystkich »,
rozmawiał Jezus z uczniami.

«Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu
służono »,
jeszcze raz w Ewangelii powtórzono.
Kazimierz

Za tydzień relacja z wyjazdu do Niepokalanowa.
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