Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 39 (201) Rok IV 02.12.2018 r
Pierwsza Niedziela Adwentu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Jr 33, 14-16 (Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość)
Psalm responsoryjny: Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b) (Do Ciebie, Panie,
wznoszę moją duszę)
Drugie czytanie1 Tes 3, 12-4, 2 (Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa)
Ewangelia: Łk 21, 25-28. 34-36 (Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa)

Św. Barbara - dziewica i męczennica
4 grudnia wspominamy św. Barbarę. Jest to osoba
o bardzo ciekawym, wręcz niepowtarzalnym
życiorysie. Urodziła się na przełomie III i IV wieku
w Nikomedii, obecnie Turcja w bogatej rodzinie
pogańskiej. Była jedynaczką, Odznaczała się
niezwykłą urodą i wielkimi zdolnościami. Jej ojciec
Dioskur, gorliwy poganin, pragnął córkę chronić
przed wpływami zepsutej młodzieży, a także
ustrzec przed chrześcijaństwem. Z tego też
powodu wybudował warowną wieżę, w której
umieścił Barbarę. Jednakże Barbara spotykała się
z niewielką grupką chrześcijan. Prowadziła także
korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem Orygenesem z
Aleksandrii. Barbara uwierzyła Chrystusowi, przyjęła w tajemnicy przed
rodzicami chrzest.
Postanowiła żyć w dozgonnej czystości dla Jezusa Chrystusa. Gdy
dowiedział się o tym fakcie ojciec zaczął prześladować córkę, przeklinał
ją, złorzeczył, bił, groził śmiercią. Barbara jednakże nieugięcie trwała w
wierze chrześcijańskiej. Wreszcie ojciec przekazał Barbarę władzom
rzymskim jako chrześcijankę. Ponieważ Barbara nie chciała wyrzec się
wiary w Chrystusa, torturowano ją i w końcu wydano wyrok śmierci.
Poniosła śmierć męczeńską z rąk swojego ojca, który zaraz po śmierci
córki została rażony piorunem, w roku 306 podczas prześladowania
chrześcijan. Do św. Barbary zwracali się liczni chrześcijanie, szczególni
narażeni na utratę zdrowia lub życia. Szczególnie postrzegano ją jako
patronkę dobrej śmierci. Św. Barbara jest patronką: górników,
architektów, artylerzystów, cieśli, dzwonników, flisaków, kapeluszników,
kowali, ludwisarzy, marynarzy, murarzy, pompiarzy, rakietników,
strażników, szczotkarzy, tkaczy, węglarzy, wytwórców sztucznych ogni,
załóg fortecznych i więźniów.
/Oprac. 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

SŁUŻĄC NIEPODLEGŁEJ
20 listopada 2018 roku, w obiekcie KGP przy ulicy Władysława
Orkana 14, o godzinie 12.00 nadkom. Krzysztof Musielak w imieniu
Komendanta Głównego Policji otworzył wystawę zatytułowaną
„SŁUŻĄC NIEPODLEGŁEJ – POLICJA W OCHRONIE
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO”.
Ekspozycja
została
zorganizowana w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Organizatorami przedsięwzięcia było
Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji oraz
Muzeum Okręgowe w Toruniu. Z ramienia Muzeum Okręgowego w
Toruniu podczas otwarcia głos zabrał Pan Leszek Kucharski
Kierownik Oddziału Archeologii, który osobiście nadzorował dobór obiektów, wzbogacających policyjną wystawę oraz Jan
Kasprzyk Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Otwarta ekspozycja ma na celu przybliżenie tematyki
odzyskiwania i ochrony przez Policję dziedzictwa narodowego
poprzez proces wykrywczy i osiągnięcia Policji w tym zakresie.
Głównym celem wystawy jest prezentowanie przykładów
dziedzictwa narodowego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w
Toruniu, w tym m.in. sakraliów, numizmatów, malarstwa,
rzemiosła, obiektów architektonicznych oraz archeologicznych.
Eksponaty muzealne oraz ich zdjęcia posłużyły do
zobrazowania obszaru będącego w zainteresowaniu Policji a
dotyczącego ochrony dziedzictwa narodowego. Uzupełnieniem
wystawy jest prezentacja filmów policyjnych dotycząca
zabezpieczenia dziedzictwa narodowego przygotowana dzięki
współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie.
Na parterze budynku zaprezentowano część ekspozycji poświęconej ochronie dziedzictwa archeologicznego. Na ścianach
zostały umieszczone zdjęcia m.in. stanowisk archeologicznych, które ukazują pracę archeologów, w kontekście niszczenia
stanowisk i roli Policji, w zabezpieczaniu takich miejsc. Dodatkowo w gablotach zostały zaprezentowane materiały
archeologiczne, które najczęściej stają się przedmiotem nielegalnych eksploracji, a w następstwie nielegalnego obrotu nimi,
m.in. na portalach aukcyjnych. Zaprezentowane zostało także wyposażenie grobowe, ceramika, a także pochówek
szkieletowy w kłodzie. Ceramika (naczynia oraz ich fragmenty, wykonane z gliny i wypalone) jest najczęściej niszczona
przez nielegalnych eksploratorów. Na pierwszym piętrze budynku umieszczono drugą część ekspozycji poświęconej
ochronie sakraliów i wyrobom codziennego użytku o znaczącym walorze artystycznym. Analogicznie, jak na parterze, na
ścianach zaprezentowane zostały fotografie wyrobów rzemiosła artystycznego, w tym słynnego skarbu ze Skrwilna a także
numizmatów. W gablotach zaprezentowane zostały m.in.: krzyże relikwiarzowe, świeczniki ołtarzowe, świeczniki stołowe,
sztućce, plakiety rzemiosła artystycznego, wyroby medalierskie oraz numizmaty a także ich falsyfikaty. Na wystawie nie
zabrakło zilustrowania tematyki poświęconej kradzieżom i fałszerstwom malarstwa, wraz z zaprezentowanym przykładem
przerabiania dzieł sztuki. W sposób plastyczny na przykładzie jednego z wybranych dzieł malarstwa zaprezentowane
zostało, jak po wycięciu np.: fragmentu płótna można wprowadzić do obiegu zupełnie nowy obraz oryginalnie pochodzący z
danej epoki.
W uzupełnieniu wystawy zwrócono uwagę na niszczenie detalu architektonicznego, który
często pada ofiarą aktów wandalizmu. W sposób symboliczny zaznaczona została
problematyka bezmyślnego niszczenia cmentarzy i kościołów w Polsce. Dzięki
życzliwości i zamiłowaniu do ochrony dziedzictwa narodowego ks. prałata Włodzimierza
Czerwińskiego, proboszcza parafii św. Stanisława w Sobikowie, Dziekana Dekanatu
Czerskiego, honorowego gościa podczas otwarcia wystawy, na policyjnej ekspozycji
zaprezentowano XVIII i XIX wieczne tablice trumienne, ornat, monstrancję i krzyże
niegdyś wieńczące zabytkowy kościół w Sobikowie. Pierwszy raz pod dach Komendy
Głównej Policji zagościły obiekty cenne dla dziedzictwa narodowego, które nie stanowią
tym razem materiału dowodowego a są eksponatami muzealnymi, reliktami przeszłości,
tak cennymi dla kształtowania tożsamości narodowej. /G/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Rozpoczynamy nowy rok duszpasterski.
Będzie on przeżywany pod hasłem: "W mocy
Bożego Ducha ". Dziś I niedziela miesiąca. Po
Mszy św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo
Eucharystyczna a po Mszy św. o 12.00 spotkanie
Kół Różańcowych i wymiana tajemnic
różańcowych. Intencja różańcowa na grudzień: O
błogosławieństwo Nowonarodzonej Dzieciny dla
naszych rodzin. Taca przeznaczona jest na
utrzymanie Warszawskiego Metropolitalnego
Seminarium Duchownego.
2. W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratne
odprawiane w Sobikowie w poniedziałek, wtorek,
czwartek i sobotę o godz. 7.00, w środę i piątek o
godz. 18.00. W Czachówku Msza św. Roratna w
każdy piątek o godz. 19.00.
3. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym ołtarzu
znajduje się Drzewko Adwentowe, na którym zawieszone
są zapotrzebowania ubogich rodzin na święta. Zachęcamy
do wsparcia tej inicjatywy. Prosimy o zgłaszanie rodzin,
które znajdują się w potrzebie do PZC. Również przy
bocznym ołtarzu wystawiony będzie kosz, gdzie możemy
składać trwałe produkty żywnościowe do paczek
świątecznych dla potrzebujących z naszej parafii.
4. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie formacyjne w
grupach dla kandydatów do bierzmowania, Grupa
formacyjna p. Krystyny Borowskiej: Spotkanie w
Sobikowie w piątek 9 grudnia, o godz. 18:00
5. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. W
Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o godz. 18.00 Msza
św. z nabożeństwem. W Czachówku spowiedź od godz.
19.00 i Msza św. z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa.
Wyjątkowo, z Komunią św. do chorych pójdziemy w
sobotę 8 grudnia od godz. 11.00. Prosimy o zgłaszanie
chorych do zakrystii lub kancelarii.
6. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw.
Maryi Panny. Dzień patronalny młodzieży żeńskiej. Msze
św. z uroczystości o godz. 10.00 i 17.30.Zapraszamy.
7. Od soboty 8 grudnia rozpoczniemy Rekolekcje
Adwentowe. Potrwają one do wtorku włącznie. Nauki
rekolekcyjne głoszone będą podczas wszystkich Mszy św.
niedzielnych a w poniedziałek i wtorek o godz. 10.00,
16.30 (Roraty), 18.00 i o godz. 19.30 w Czachówku. We
wtorek dzień spowiedzi. Zapraszamy do skorzystania z tej
możliwości. Spowiadać będą zaproszeni kapłani.
Rekolekcje poprowadzi ks. Józef Aszkiełowicz,
proboszcz par. Butrymańce na Wileńszczyźnie. Taca
zbierana w poniedziałek i wtorek podczas Mszy św.
będzie wyrazem naszego podziękowania Ojcu
Rekolekcjoniście Z racji Rekolekcji adwentowych Msza
św. z nauką dla kandydatów do Bierzmowania i
młodzieży zostanie odprawiona 9 grudnia o godz. 18:00.
Już dziś prosimy o takie zorganizowanie sobie czasu, aby
jak najliczniej wziąć udział w rekolekcjach.
8. Nasz organista p. Tomasz roznosi opłatki na stół
wigilijny. Zostały one poświęcone w niedzielę 18
listopada. Prosimy o życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W
naszej parafii opłatki roznosi tylko on. Przestrzegamy
przed oszustami.

9. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z prośbą do
właścicieli sklepów i firm o wsparcie tegorocznej akcji
”Mikołaj” dla dzieci, która odbędzie się 9 grudnia po
Mszach św. w Czachówku o godz. 8.30 i Sobikowie po
13.15. Dary w postaci słodyczy, przyborów szkolnych,
ofiary pieniężne itp. prosimy o dostarczenie do kancelarii
parafialnej lub zakrystii.
10. Jak co roku Parafialny Zespół Caritas rozprowadza
świece na stół wigilijny w ramach ogólnopolskiej Akcji
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Do nabycia są
świece w cenie 10 i 20 zł. Zachęcamy do wsparcia tego
szlachetnego dzieła.
11. Za tydzień, w II niedzielę Adwentu obchodzić
będziemy Dzień modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie. Po raz XIX modlić się
będziemy za wiernych tworzących Kościół katolicki na
Wschodzie. Tego dnia po Mszach św. przeprowadzona
będzie także zbiórka do puszek.
12. Parafialny Zespół Caritas wspólnie z Kołem
Przyjaciół Radia Maryja organizuje 16 grudnia o godz.
15.00 Wigilię dla Samotnych. Zgłoszenia na wigilię w
zakrystii lub kancelarii.
13. KPRM informuje, że w dniu 5 grudnia po Nowennie
do MB Niestającej Pomocy o godz. 18.45 w salce
katechetycznej odbędzie się spotkanie zainteresowanych
wyjazdami do Szwecji, sanatorium w Birsztanach na
Litwie i programem wyjazdów w 2019 r. z jednoczesnymi
zapisami i wpłatami zaliczek .
14. KPRM zapowiada 6 dniowy wyjazd w 2019 r. w
dniach od 02 do 08 marca do sanatorium w Birsztanach
na Litwie. Po drodze nocleg w Jeleniewie (zwiedzanie
starego drewnianego kościoła) i zakończenie karnawału z
muzyką. Rano 03.03 wyjazd do Wilna na „Kaziuki”.
Przewidujemy zwiedzanie miasta z przewodnikiem i
wejście do Sanktuarium MB Ostrobramskiej. Wieczorem
wyjazd do sanatorium EGLE w Birsztanach nad
Niemnem. Koszt ok. 300 € i 200 zł. Zapisy od 04.12.18r.
Przy zapisie wpłacamy zaliczkę 100 € + 50 zł.
15. KPRM planuje w przyszłym roku promowy wyjazd
do Szwecji do Kalmaru i Olandii w terminie 04-05-06
czerwca. Koszt 580 zł. Z uwagi na konieczność
rezerwacji wyjazdu, przy zapisie zaliczka 100 zł do 09
grudnia 2018 r. W programie zwiedzanie Westerplatte i
Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. 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/.
16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii
są do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W
zakrystii do odbioru jest również miesięcznik „Różaniec”.
Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik
parafialny.

Z okazji 85 rocznicy urodzin
Pani Zofii Antosiewicz
dużo
łask Bożych
i wszelkiego dobra życzy
Koło Przyjaciół Radia Maryja

Intencje Mszalne 02 XII 2018 – 09 XII 2018
Niedziela, 02.12.
8.30 (Czachówek) + Rozalii Kłodzińskiej
8.30 (Czachówek) + Zofii i Mirosława Kowalskich
10.00 + Danuty Idaczyk w 4 rocz. śm., Władysława, Zofii i
Zenona Idaczyków, Elżbiety Mazur, Wiktorii Gadzińskiej,
Łukasza Bąbika, Celiny Glegoła
12.00 + Zofii (w 12 rocz. śm.), Józefa,Jana (w 33 rocz.
śm.), Zenona i Andrzeja Podgórskich, Feliksy Fiejka (w
12. Rocz. śm.) i ich zmarłe dzieci
13.15 + Pawła Pęczka (ur.)
Poniedziałek, 03.12.
7.00 Int. wolna
Wtorek, 04.12.
7.00 int. wolna
Środa, 05.12
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
Czwartek, 06.12.
7.00 Int. wolna
Piątek,07.12.
17.30 + Małgorzaty Chajęckiej w 50 rocz. śm. i zm. z
rodz. Chajęckich i Matuszewskich
18.00 + Wiktorii i Antoniego Urbanowicz, Władysława,
Zbigniewa, Eugeniusza Urbanowiczów, Stanisławy i
Franciszka Zwolińskich
19.00 (Czachówek) + Czesława, Józefa, Haliny i
Stanisława
Sobota,08.12.
10. 00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla KŻR w Czarnym
Lesie
17.30 + Aleksandra (w 31 rocz. śm) i Zenona
Anuszewskich i zm. z rodz. Kucińskich
18.00 + Stanisława (w 8 rocz. śm.) i Krystyny Rosłon
Niedziela, 09.12.
8.30 (Czachówek) + Marianny i Stanisława Mrozików,
Anny i Karola Chmielewskich
10.00 + Heleny ( w 11 rocz. śm.) i Jana Makulskich,
Marianny Zwolińskiej, Mariana Makulskiego, Marianny
Klimek, Stefana Makulskiego
10.00 + Tadeusza i Karoliny Płaczek
12.00 + Wiesława Kopyta (im.)
12.00 + Krystyny Skwarek w 5 rocz. śm. i zm. z rodz.
Skwarków i Krawczyków
13.15 + Andrzeja (w 38 rocz. śm.) i Edmunda Wlazło i
zm. z rodz. Wlazło i Kacprzaków
18.00 int. wolna
Spotkanie dla młodzieży bierzmowanej
Intencje spisano 30.11.2018

Tweet od Papieża
„Prośmy o łaskę otwarcia oczu i
serca na ubogich, aby usłyszeć ich
wołanie oraz rozpoznać ich
potrzeby”
/Franciszek/

Refleksja na
Pierwszą Niedzielę Adwentu
Unikniemy "tego wszystkiego, co ma
nastąpić" jeśli będziemy czuwać i nieustannie się
modlić. Jak to możliwe? Modlitwa wprowadza nas
w rzeczywistość, którą odsłoni koniec świata. Kiedy
modlimy się, to już właściwie doświadczamy końca
świata. Ten świat bowiem kończy się, gdy zaczyna
się bliskość z Bogiem. Aby spotkać się z Bogiem
trzeba przekroczyć granice tego świata, a więc
wyjść poza jego koniec. Uczniowie Pana Jezusa
mają zupełnie inny stosunek do końca świata - są z
nim obeznani i oswojeni. Warto więc być uczniem
Jezusa.
/Mieczysław Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
W Ewangelii opisano znaki niepojęte
kiedy «…moce niebios zostaną wstrząśnięte».
Ten dzień przyjdzie na wszystkich mieszkających
na ziemi,
więc bądźmy czujni, byśmy nie byli oniemieni.

«Czuwajcie więc i módlcie się w każdym
czasie…»

By nie był żal próżny i daremny po niewczasie.
Kazimierz

Za tydzień: O Adwencie i reportaż z wyjazdu do
Torunia na 27 rocznicę powstania Radia Maryja.
Do użytku wewnętrznego
Redakcja: Kazimierz Dusza
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