Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 43 (205) Rok IV 30.12.2018 r
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: 1 Sm 1, 20-22. 24-28 (Samuel zostaje przedstawiony Panu)
Psalm responsoryjny: (Ps 84 (83), 2-3. 5-6. 9-10 (R.: por. 5a (Szczęśliwi, którzy
mieszkają w Twym domu)
Drugie czytanie: 1 J 3, 1-2. 21-24 (Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi
jesteśmy)
Ewangelia: Łk 2, 41-52 (Rodzice znajdują Jezusa w świątyni)

WYDARZENIA PARAFIALNE I pół. - 2018 R.
Styczeń – Luty – Marzec
- Kolęda duszpasterska 27.12.2017 – 03.02.2018 r.
- W drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia oprawę muzyczną Mszy Św. o godz. 10.00 w kościele w
Sobikowie, śpiewem pięknych kolęd zapewnił nasz rodzimy zespół „Cendrowianki”.
- 14.01.2018 Wywiad z Panem Jerzym Mizerskim - fundatorem mozaiki Św. Rity
- 11.02.2018 Parafialny Zespół Caritas i Koło Przyjaciół RM zorganizowały spotkanie opłatkowe z
osobami starszymi
- 11 lutego - 17 lutego br. przeżywaliśmy 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
- 22 lutego pielgrzymka w rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. S. Faustynie do Płocka
organizowana przez ks. wikariusza Michała Dłutowskiego
- 24.02.2018 wyjazd zorg. przez Koło Przyjaciół Radia Maryja do Teatru Seminaryjnego na
„MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ” w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w
Ołtarzewie.
- 01.03-02.03.2018 r. wjazd zorg. przez Koło Przyjaciół Radia Maryja do Sanktuarium św. Rodziny
w Kaliszu i Łodzi
- 17 - 21 marca rekolekcje wielkopostne prowadził O. Maciej Drzewiczak Oblat Maryi Niepokalanej
z Katowic.
- 18 marca Parafialny Zespół Caritas zorg. spotkanie wielkanocne dla samotnych.
- 18 marca S.P. im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku zorganizowała Kiermasz Wielkanocny przy
Kościele w Sobikowie.
- 23 marca o godz. 18.45 odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii.
- 24 marca wyjazd młodzieży i kandydatów do bierzmowania na Diecezjalny Dzień Młodzieży w
Wilanowie
- 29-31 marca Triduum Paschalne
.

Kwiecień – Maj – Czerwiec
- 1 kwietnia w nr 13 W.P. z okazji Wielkanocy życzenia dla parafian przysłał Minister Obrony
Narodowej Mariusz Błaszczak, Dyr. Biura - Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wielu księży
wspomagających i rekolekcjonista, przedstawiciele grup parafialnych,
- 13 kwietnia zostały zainstalowane ostatnie mozaiki w kościele. Przedstawiają św. Krzysztofa
i św. Judę Tadeusza. Wykonał je p. Mirosław Grzelak, art. plastyk z Łodzi
- 19 kwietnia pogrzeb mamy ks. proboszcz śp. Leokadii w kościele św. Katarzyny na Służewie.
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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

- 1 maj uroczystość odpustowa w kaplicy pw. św. Józefa Robotnika w Czachówku - 8 maj św. Stanisława BM. Msza
Odpustowa w Sobikowie. Sakramentu Bierzmowania udzielił młodzieży J.E. ks. bp.Michał Janocha. Poświęcenie czterech
nowych mozaik patronów spraw trudnych i beznadziejnych: św. Ryty, św. Antoniego Padewskiego, św. Krzysztofa i św. Judy
Tadeusza.
- 12 maj . Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało pielgrzymkę do Loretto, Nowej Osuchowej, Radzymina i Ossowa.
- 19 maj I Komunia Święta 74 dzieci w dwóch grupach
-20 maj wyjazd na uroczystość ogłoszenia Sanktuarium diecezjalnego św. O. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach.
Przewodniczył ks. kard. Kazimierz Nycz.
- 27 maj Parafialny Zespół Caritas z okazji “Dnia Matki”, przygotował niespodzianki dla mam.
-28 maj wyjazd do bazylice archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście w 37. rocznicę śmierci Sługi
Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski.
- 31 maj tradycyjna procesja Bożego Ciała do 4 ołtarzy.
- 3 czerwiec Parafialny Zespół Caritas zaprosił dzieci z okazji Dnia Dziecka na spotkanie ze słodką niespodzianką.
- 3 czerwiec wyjazd do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie na XI Święto Dziękczynienia za 100 lat niepodległości
Ojczyzny i za ludzi tego czasu.
- 11-18 czerwca 2018 r. Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wypoczynek w Rowach dla seniorów, rodziców z
dziećmi oraz osób z umiarkowaną niepełnosprawnością
- 16 czerwca Pielgrzymka dzieci I Komunijnych do Niepokalanowa
- 16- 17 czerwca w kościele w Sobikowie odbył się finał IX Mazowieckiego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej Venite
Adoremus.
-24 czerwiec Parafialny Zespół Caritas z okazji “Dnia Ojca”, przygotował niespodzianki dla Tatusiów. /KD - cdn/

WIGILINE SPOTKANIE DLA SAMOTNYCH
W trzecią niedzielę Adwentu 16.12.2018 r. Parafialny Zespół
Caritasu w Sobikowie wspólnie z Kołem Przyjaciół Radia
Maryja po raz trzeci zorganizował Wigilię dla samotnych.
Chętni, którzy przybyli na spotkanie na plebanię, zastali
świątecznie udekorowane stoły przykryte bielutkim obrusem,
oświetloną choinkę i symboliczny żłóbek z opłatkami na stole. Organizatorzy zadbali aby na stołach
nie zabrakło tradycyjnych potraw i ciast. Spotkanie rozpoczęło się
od ciepłego powitania przybyłych dwudziestu kilku osób przez
Prezes PZC Panią Elżbietę Talarek i przewodniczącą Koła
Przyjaciół RM Panią Bogumiłę Dusza, która odczytała z tej okazji
Ewangelię św. Łukasza o narodzeniu Jezusa. Ksiądz Proboszcz
Prałat Włodzimierz Czerwiński poświęcił przygotowane potrawy i
pobłogosławił
przybyłych
gości
i
złożył
wszystkim
okolicznościowe życzenia. Szczególnym wydarzeniem, już
indywidualnie, pełnym serdeczności i miłości było przełamanie się
opłatkiem. Były dziesiątki gorących i szczerych życzeń pod
adresem osób samotnych i chorych, dla których to spotkanie
zapadnie na długo w pamięci. Bardzo miłą
niespodziankę sprawiło nam przybycie w trakcie
składania życzeń ks. Mariusza Białęckiego byłego wikariusza. Na zakończenie
pamiętnego spotkania czekał na każdego przybyłego skromny podarunek w postaci
słodyczy. Wspólne świętowanie, spożywanie wieczerzy upływało na serdecznych i
miłych rozmowach i śpiewaniu staropolskich pastorałek i kolęd. Na koniec
dwugodzinnej wigilijnej wieczerzy, jeszcze serdeczne pożegnanie z życzeniami
spotkania się za rok - jak Bóg pozwoli.
/Oprac. Gabriela Rotuska, zdjęcia – Teresa Szymańska/.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i
Józefa. W sposób szczególny modlimy się również
o świętość naszych rodzin.
2. Dziękujemy pp. Kazimierzowi Gawędzie,
Zdzisławowi Tywonkowi i Grzegorzowi
Olczakowi za ofiarowanie choinek do kościoła i na
plebanię. Panom Zbigniewowi Jeziorskiemu,
Mirosławowi Masnemu i Ryszardowi Rosłonowi z
ekipą za pomoc ks. Michałowi w przygotowaniu
tegorocznej szopki.
3. Jutro zakończenie roku kalendarzowego.
Zapraszamy o godz. 17.30 na nabożeństwo
dziękczynne. Po nim Msza św.
4. We wtorek Nowy Rok, Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki – Dzień Pokoju. Porządek Mszy
św. niedzielny ale bez Mszy św. dla dzieci o godz.
13.15 natomiast z Mszą św. dodatkową o godz.
18.00 w kościele w Sobikowie. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy u progu nowego 2019 r.
5. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota
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. Od godz.
9.30 pójdziemy z Komunią św. do chorych.
Prosimy o zgłaszanie chorych do zakrystii lub
kancelarii. W I Sobotę miesiąca o godz. 7.10
zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o
Niep. Sercu Maryi. Zachęcamy do udziału w tych
nabożeństwach.

6. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie formacyjne w
grupach dla kandydatów do bierzmowania, Grupa
formacyjna p. Marii Fiejki: Spotkanie w Sobikowie w
sobotę 5 stycznia o godz. 17.00, Grupa formacyjna ks.
Michała: 5 stycznia o godz. 19:00.

7. W przyszłą niedzielę Uroczystość Objawienia
Pańskiego (Trzech Króli). Podczas wszystkich Mszy św.
poświęcenie kredy i kadzidła. Taca zbierana w tę
Uroczystość przeznaczona jest na misje. Oprawę Mszy
św. o godz. 10.00 przygotowuje Zespół „Cendrowianki”.
Zapraszamy do wspólnego śpiewania kolęd. To również I
niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10. 00 Procesja
Eucharystyczna a po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół
Różańcowych i wymiana tajemnic różańcowych. Intencja
modlitewna na styczeń: o pokój w świecie.
8. We czwartek 27 grudnia rozpoczęliśmy kolędę. W tym
tygodniu po Kolędzie odwiedzimy rodziny mieszkające w
następujących miejscowościach:
- we
poniedziałek 31.12. Czaplinek ul. Wspólna i Szkolna, ul.
Spacerowa, Słoneczna, od godz. 9.30,
- w środę 2.01. - Grobice Nowe, Zalesie, od godz. 9.30
- w czwartek 3.01. Wincentów od godz. 9.30
- w piątek 4.01. Czaplinek, ul. Sadowa i Ogrodowa od
godz. 14.00, ul. Prosta, Grójecka, Graniczna, Leśna od
15.00
- w sobotę 5.01. - Czachówek, ul. Główna od ul.
Kościelnej do końca, ul. Wąska, Kościelna, Pod

Gwiazdami, Tęczowa, Księżycowa, ul. Brzozowa i
Klonowa, Bronisławów, ul. Graniczna od godz. 9.30
W następnym tygodniu: - w poniedziałek 7.01, Czarny
Las – bl. kolejowe od 15.00, Sułkowice ul. Cicha (Budy
Sułkowskie) od 15.00
- we wtorek 8.01., Ludwików, Lininek od 9.30, Kozłów
od godz. 15.00,
– w środę 9.01. Czarny Las przed torami Cendrowice,
ul. Długa od godz. 9.30
- w czwartek 10.01. – Czarny Las za torami od godz.
9.30
- w piątek 11.01. Grabina i Staniszewice od godz. 15.00
- w sobotę 12.01. - Aleksandrów i Buczynów od godz.
9.30, Sobików od 9.30.
Prosimy o odbiór księdza z plebanii o wskazanej godzinie
i odwiezienie go po kolędzie. Osoby, które nie mogą nas
przyjąć w wyznaczonym terminie prosimy o zgłaszanie
innego terminu do zakrystii lub kancelarii. Przypominam
nr tel. kom. na plebanię: 884062057.
9. KPRM zapowiada 6 dniowy wyjazd w 2019 r. w
dniach od 02 do 08 marca do sanatorium w Birsztanach
na Litwie. Po drodze 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.
10. Parafialny Zespół Caritas włącza się do akcji zbiórki
elektrośmieci organizowanej przez Green Office
Ecologic. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego odbędzie się w dniach 7, 8, 9 stycznia 2019
r. w godz. 17.00 - 18.00. Podwórko Plebanii będzie
miejscem zbiórki elektrośmieci. Pieniądze uzyskane ze
sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego przeznaczone
są na wsparcie misjonarzy oraz projektów
charytatywnych i edukacji realizowanych przez Kościół w
Polsce i na świecie.

11. Radni Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
zapraszają osoby z niepełnosprawnościami na spotkanie
Noworoczne, które odbędzie się dnia 11 stycznia 2019 r.
o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii przy
ul. J. Białka 9.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii
jest do nabycia podwójny numer „Gościa Niedzielnego”
w cenie 8,-. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Jezu i znowuż się zbliża chwila, w której
pozostanę sam na sam z Tobą. Jezu
proszę Cię z całego serca, daj mi poznać,
co Ci się we mnie nie podoba, a zarazem
daj mi poznać, co robić, aby Ci się stać
milszą. Nie odmów mi tej łaski i bądź ze
mną. Ja wiem, że bez Ciebie Panie niewiele
się przyda usiłowanie moje. O, jak się
cieszę z wielkości Twojej, Panie. Nim
więcej Cię poznaję, tym Cię goręcej pragnę
i pożądam. /Dz. 273/

Intencje Mszalne 30 XII 2018 – 06 I 2019
Niedziela, 30.12.
8.30 (Czachówek) + Józefa, Wacława i Józefy
Anuszewskich, Genowefy i Stanisława Wysockich
10.00 + Romana, Andrzeja, Józefa i Genowefy
Tywonków
12.00 + Józefa, Marianny i Franciszka Łuczaków,
dziadków Łuczaków
13.15 + Wiesława Oliszewskiego w 1 rocz. śmierci
Poniedziałek 31.12.
17.30 Nabożeństwo na zakończenie roku
kalendarzowego
18.00 O bł. Boże w 25 rocz. ślubu dla Renaty i
Ryszarda
Wtorek, 01.01. Nowy Rok
8.30 (Czachówek) + Franciszki Zaręba w 45 rocz. śm.,
Jana Zaręby w 44 rocz. śm.
10.00 + Karola Łagoda w 6 rocz. śmierci
12.00 + Jana i Leokadii Zygmunt w 2 rocz. śm.
18.00 + Melanii i Mariana Lubańskich, Zbigniewa
Czupryńskiego
Piątek, 04.01.
18. + Barbary Ostrowskiej – int. od mieszkańców
Ługówki
19.00 (Czachówek) O bł. Boże z okazji 18 urodzin.
Sobota, 05.01.
7.10 Godzinki
7.30 int. wolna
18.00 + Aleksandry Kucharskiej w 11 rocz. śmierci
Niedziela, 06.01.
8.30 (Czachówek) + Anny Białas
10.00 + Jadwigi i Stanisława Królaków, Heleny
Sobieszuk i zm. z rodz. Królaków
12.00 + Zofii Wlazło w 1 rocz. śmierci
13.15 + Stanisława Chmielewskiego w 2 rocz. śm.,
Stanisława i Stefanii Grabarczyk, Mirosława
Małeckiego
Intencje spisano 28.12.2018

Nowy Rok bieży, pozdrówmy Pasterzy,
by w zdrowiu byli i by się modlili,
za nas grzeszników, ile koralików
w różańcu świętym, a my w niepojętym
Bożym Miłosierdziu, jak w orędziu
złożymy prośby za naszych Kapłanów
i będziemy polecać Ich Panu. /KD/
Za tydzień: Wydarzenia parafialne w
III kw.2018 r. i Zagubiony Sakrament

Tweet od Papieża
„Oby żłóbek i choinka, symbole
Bożego Narodzenia, mogły wnieść w
rodziny blask światła i czułości Boga.”
/Franciszek/

Refleksja na Święto Świętej Rodziny
Jezusa, Maryi i Józefa
Pytamy się nieraz samych siebie co się
dzieje z naszymi rodzinami. Coraz mniej matki w
matkach naszych. Coraz mniej ojca w ojcach
naszych. Prawdziwych domów coraz mniej. Bo
coraz mniej domu w naszych domach. A odkąd
człowiek jest człowiekiem i jak długo chce być
człowiekiem – potrzebuje nie hotelu, nie noclegu,
ale źródła pokoju, odpoczynku, siły, miłości –
potrzebuje po prostu domu. A tymczasem dom
ginie. Ginie nam wspólny stół. „Napychamy” się po
kątach, na stojąco, z mikrofalówki. Byle jak
najprędzej iść w miasto, dalej od domu. Jednego
możemy być pewni, od początku swojego istnienia
ludzkość tyle już przeżyła, popełniła już tyle
głupstw, piramidalnych błędów, już tak bardzo palce
poparzyła, ale zawsze w chwilach opamiętania
wraca nieodmiennie do tego, że najważniejsze jest
to, co można dostrzec już w betlejemskiej stajence:
mężczyzna, kobieta i dziecko. /o.Marian Krakowski
CSsR –Toruń/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Zaginęło dziecko, najukochańsze na świecie,
Czy ból serca Maryi i Józefa czujecie?
Dwanaście lat miał Jezus, to dużo czy mało?
Co byście przeżyli gdyby to was spotkało?
A ON rozmawiał w świątyni. «Czemu

Mnie szukaliście?
Powinienem być w tym, co należy do
mego Ojca. Czy nie wiedzieliście? »

Kazimierz
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