Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 03(208) Rok V 20.01.2019 r
Druga Niedziela zwykła
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Iz 62, 1-5 (Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca)
Psalm responsoryjny: Ps Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3)
(Pośród narodów głoście chwałę Pana)
Drugie czytanie: 1 Kor 12, 4-11 (Różne dary Ducha Świętego)
Ewangelia: J 2, 1-11 (Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej)

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
Kluczową rolę w tradycji budowania szopek odegrał św.
Franciszek z Asyżu (1181-1226), włoski duchowny katolicki,
średniowieczny mistyk i stygmatyk, założyciel zakonu
żebraczego. 24 grudnia 1223 zorganizował on w Greccio
pierwszą na świecie żywą szopkę bożonarodzeniową w grocie.
Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w naturalnej
skali, wraz z osobami i żywymi zwierzętami. Franciszek pragnął
w ten sposób przybliżyć prostym ludziom tajemnicę zbawienia.
Grotę wypełniono sianem. Braciszkowie złożyli na nim
wyrzeźbioną w drzewie figurkę Jezusa, a obok niego ustawili
żywego woła i osła. W postacie Świętej Rodziny wcielili się
mieszkańcy Greccio. Pierwsze szopki powstawały tylko przy
klasztorach franciszkańskich, jednak z czasem tradycja ich
budowania rozpowszechniła się w całej Europie. W Polsce
tradycja ta zapoczątkowana została u schyłku XIII wieku przez
zakon franciszkanów, który w tym czasie osiedlił się w naszym
kraju. Do dzisiaj szopki cieszą się dużą popularnością. Obecnie
są stawiane niemal we wszystkich świątyniach.
Poniżej szopka w Sobikowie i w Czachówku z setkami aniołów.

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

Po lekturze „Pierwszego wizerunku”
Cd. rozdz. 5 - treści zamieszczonej w „Wieściach Parafialnych” nr 41 – 203 z
16.grudnia 2018 r.
„Wkrótce Janina Rodziewicz została aresztowana za działalność religijną i zesłana na Sybir na 10 lat.
Na zesłaniu przebywała do roku 1953, do śmierci Stalina.”

„Po powrocie z Syberii Janina Rodziewicz odnalazła obraz, który był bardzo
zniszczony z uwagi na przechowywanie w złych warunkach. Powstały liczne
uszkodzenia płótna oraz odbarwienia wskutek zróżnicowanych temperatur.
Obraz wymagał odnowienia. Prześladowania religijne wciąż jeszcze trwały, ludzie
bali się ujawniać swoje przekonania religijne, za które groziły represje. Niełatwo
było znaleźć osobę, która podjęłaby się konserwacji przedmiotów sakralnych.
Groziły za to surowe kary, z aresztowaniem włącznie. Panował brak wzajemnego
zaufania, donosy były na porządku dziennym. Na szczęście byli i tacy, którzy z
odwagą i odpowiedzialnością opowiadali się po stronie wiary. Znana
konserwatorka Helena Szmigielska podjęła się naprawienia płótna.
Niespodziewanie pewnego dnia komuniści, sprawdzając podejrzane
pomieszczenia wtargnęli na teren jej pracowni. Kontrola pomieszczeń była
bardzo surowa i dokładna. Sprawdzano każdy pokój i każdego pracownika. W
jednym z pokoi znajdował się rozpostarty na sztalugach obraz Jezusa
Miłosiernego, świeżo ukończony pozostawał do wyschnięcia. Komisja zatrzymała
się przy tej pracowni, ale nikt nie nacisnął klamki i nie otworzył drzwi. Dlaczego
tak się stało? Odpowiedź nasuwa się sama. To sam Pan Jezus Miłosierny zadbał o
ocalenie swego pierwszego wizerunku, chroniąc obraz przed zarekwirowaniem, a
konserwatorów przed ciężką karą.
W tej sytuacji zagrożenia obie panie postanowiły znaleźć bezpieczne miejsce dla
obrazu. Wybór padł na polski kościół pod wezwaniem Ducha Świętego w Wilnie.
Tam znajdowało się już całe minie z kościoła św. Michała, zamienionego w
magazyn. Był to jedyny ocalały kościół polski. Ówczesny proboszcz, Jan Ellert
niechętnie, ale przyjął obraz. Nie umieścił go jednak w kościele, lecz schował go
na zapleczu chóru. Obraz znowu nie odbierał czci, ale ocalał.
W tym samym czasie Ksiądz Sopoćko, który opuścił Wilno wskutek zmiany granic
po zakończeniu wojny, w dalszym ciągu martwił się o przyszłość wizerunku”.
CDN

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13.15 Msza Św. dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
Po Mszy Św. katecheza dla dzieci i
rodziców. Obecność obowiązkowa. Dziś
również obchodzimy “Dzień Babci i
Dziadka”. Z tej okazji Parafialny Zespół
Caritas przygotował prezenty –
niespodzianki. Rozdawane one będą po
Mszach Świętych.
2. Jutro, 21 stycznia o godz. 18:00 odbędzie
się spotkanie w salce katechetycznej na
plebanii dot. wyjazdów w I półroczu 2019 r.
: Sanatorium w Birsztanach na Litwie 2-8
marzec, Misterium Męki Pańskiej w Górce
Klasztornej 6 kwiecień, Sudety 1-4 maj,
Szwecja wyprawa promowa 4-6 czerwiec.
Wyjeżdżający do sanatorium wpłacają
zaliczkę 100 Euro + 220 zł. Możliwa
negocjacja ceny przy większej ilości osób. W
ramach leczenia unikatowa biała borowina i
kąpiele w wodzie mineralnej.
3. W środę, 23 stycznia 2019 w 6. rocznicę
śmierci śp. Jego Eminencji Józefa Kardynała
Glempa Prymasa Polski, w bazylice
archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w
Warszawie, o godz. 19.00, zostanie
odprawiona Msza Święta. Wszystkich
wiernych zapraszamy do wspólnej modlitwy
za zmarłego Księdza Prymasa.
4. W piątek 25 stycznia kończymy Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest on
obchodzony pod hasłem: Dąż do
sprawiedliwości (por. Pwt 16,20).
5. Trwa kolęda. W tym tygodniu po
Kolędzie odwiedzimy rodziny mieszkające
w następujących miejscowościach:
- w poniedziałek 21.01 – Sierzchów, ul.
Brzozowa, Ogrodowa od nru 63,
Mazowiecka do Ogrodowej, od godz. 15.00,
Krzaki Czaplinkowskie, ul. Wrzosowa, od
15.00
we wtorek 22.01. –- Krzaki Czaplinkowskie,
ul. Brzozowa, Okrężna, Olszowa, od godz.
16.00, ul. Główna od Sołtysa do ul.
Wrzosowej od godz. 9.30,
– w środę 23.01 - Krzaki Czaplinkowskie
od końca do ul. Wrzosowej od godz. 9.30, Karolina i Krzymów od godz. 9.30
- w czwartek 24.01. - Bronisławów, ul

Kalinowa, Calineczki, Szczęśliwa, ul. Miła,
Poranna, Wspólna, Jaśminowa, Szarotki od
godz. 9.30
- w piątek 25.01 – Sierzchów, ul.
Starowiejska, ul. Mazowiecka od
Ogrodowej, ul. Akacjowa od godz. 9.30
– w sobotę 26.01 – Dobiesz, ul. Wolska,
Szkolna, Sierzchów, ul. Słoneczna, Sosnowa,
Pogodna, Poranna od godz. 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.

6. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Łukasz Wichowski, kawaler z par. w
Kędzierówce i Paulina Teresa Frankowska, panna
z Gabryelina w par. tutejszej - zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
7. W przyszłą niedzielę Parafialny Zespół Caritas
zbierać będzie do puszek ofiary na rzecz swoich
podopiecznych.
8. Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych.
Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz
naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego
dokonać należy wpisać na stronie 3 PIT 37 pod nr.
137 numer KRS Caritas AW – 0000225750, w nr.
139 PZC Sobików i koniecznie zakreślić nr 140.
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” z
dołączonym filmem na DVD „Bóg nie umarł 2” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Miłość musi być wzajemna. Jeżeli
Pan Jezus za mnie wykosztował całą
gorycz, to ja oblubienica Jego, na
dowód swojej miłości ku Niemu,
przyjmę wszystkie gorycze, Kto
umie przebaczać, ten gotuje sobie
wiele łask od Boga. Ile razy spojrzę
na krzyż, tyle razy szczerze
przebaczę. /Dz. 389, 390/

Intencje Mszalne 20 I 2019 – 27 I 2019
Niedziela, 20.01.
8.30 (Czachówek) + Romana Rudzkiego
8.30 (Czachówek) p. Kowalska
10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marioli i
Sławomira w 40 rocz. ślubu
10.00 + Artura Grzesikiewicza w 17 rocz. śm., Elżbiety
Królak, Józefa Gwara, Stanisława i Marianny
Grzesikiewicz
12.00 + Jana Stańczyka w 1 rocz. śm.
12.00 + Henryki Bączkowskiej (im.) i Ewy
Bączkowskiej-Pasek
13.15 + Elżbiety Maciak w 2 rocz. śmierci
13.15 + Witolda Winiarka w 14 rocz. śm. z okazji 86 ur.
Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych
Sobota, 26.01.
16.00 ŚLUB; Katarzyna Bucholc – Tomasz Bąk
18.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marianny
Michalskiej z okazji imienin i 80 urodzin
Niedziela, 27.01.
8.30 (Czachówek + Romana Szymańskiego
10.00 + Jadwigi, Zygmunta i Andrzeja Jeleń, Michała
Milewskiego
12.00 + Marka Olczaka w 6 rocz. śmierci.
13.15 + z rodz. Całków i Staręga
Spotkanie dla dzieci Rocznicowych.
Intencje spisano 18.01.2019

Kochane Babcie
i Kochani Dziadkowie!
Z okazji Waszego święta
składamy Wam najserdeczniejsze
życzenia:
dużo zdrowia, pomyślności,
szacunku od najbliższych,
zadowolenia i radości z wnucząt.
Dziękujemy Wam, że jesteście
i modlicie się z nami.
Parafialny Zespół Caritas

Tweet od Papieża
„Wiara daje siłę, by modlić się za
wszystkich, nawet za nieprzyjaciół, nie
pozwala rozwijać się zazdrości i
pokusie plotkowania.
/Franciszek/

Refleksja na
Drugą Niedzielę Zwykłą
Trudno powiedzieć, czy Maryja
zrozumiała sens słów Jezusa. Na pewno jednak
zaufała. Nie prosi Jezusa o żadne wyjaśnienia, ale
działa, zwraca się do sług: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie mój Syn”. Jest pewna, że
"cokolwiek" powie Jezus, to będzie właściwe,
optymalne, najlepsze. W Kanie Maryja jawi się jako
"wierząca w Jezusa". W życiu duchowym,
modlitewnym ważna jest wiara i cierpliwość. One
niejako przymuszają Pana Boga do działania. W
codzienności niejednokrotnie doświadczamy, pustki,
niezrozumienia Jego woli, drogi, jaką nas prowadzi,
fiaska naszych planów i marzeń. W takich chwilach
łatwo przychodzi zwątpienie, pokusa niewiary. W
relacjach z Bogiem, z Jezusem, najważniejsza jest
cierpliwość w wierze. / Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Z pierwszego cudu Jezusa w Galilejskiej Kanie,
wynika dla nas wszystkich takie oto przesłanie,

«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
I to nie jakieś mało znaczące pustosłowie,
to rada, by w zgiełku życia usłyszeć głos Pana
i na zbawienie pracować codziennie, od rana.
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