Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 04(209) Rok V 27.01.2019 r
Trzecia Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10 (Czytanie Prawa Bożego)
Psalm responsoryjny: Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c) (Słowa Twe,
Panie, są duchem i życiem)
Drugie czytanie: 1 Kor 12, 12-30 (Mistyczne Ciało Chrystusa)
Ewangelia: Łk 1, 1-4; 4, 14-21 (Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie)

34 SPOTKANIE MŁODYCH W PANAMIE
W dniach 22−27 stycznia 2019 w
Panamie odbyło się 34. Światowe Dni
Młodzieży. Spotkanie młodych katolików,
to nie tylko święto Kościoła katolickiego, ale też ważne
wydarzenie dla całego kraju i regionu. Informację o organizacji
wydarzenia podał papież Franciszek 31 lipca 2016 podczas
mszy kończącej ŚDM 2016 w Krakowie. Hasłem ŚDM jest wers
38 z 1 rozdz. Ewangelii wg. św. Łukasza. „Oto ja służebnica
Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. Logo ŚDM
przedstawia stylizowany zarys Kanału Panamskiego na tle
niebieskich granic tego kraju, czerwony krzyż symbolizujący
pielgrzyma oraz zarys postaci Maryi z 5 gwiazdami nad Jej
głową (5 kontynentami), a wszystko to ujęte w kształcie serca.
Autorką logo jest studentka architektury Ambar Calvo. Całe logo
naznaczone jest symboliką Maryi Bożej Matki – jako Gwiazdy
oraz Mostu świata i Serca wszechświata, która jest w jego
centrum. Wśród ponad 3500 Polaków najliczniejszej grupy z
Europy było 150 uczestników ŚDM żaglowca „Daru Młodzieży”
płynącego w Rejsie Niepodległości dookoła świata i załoga
jachtu „Dunajec” Sądecko-Podhalańskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego z Nowego Sącza. Polskiej młodzieży towarzyszyło
12 biskupów i 200 księży z Prymasem Polski Wojciechem
Polakiem. Metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski
przywiózł relikwie Św. Jana Pawła II, które złożone zostały w
ołtarzu odnowionej i konsekrowanej katedry z XVII w. przez
Papieża Franciszka. Ze źródeł dobrze poinformowanych wynika,
że papież Franciszek na zakończenie ŚDM 27 stycznia ogłosi
stolicę Portugalii - Lizbonę gospodarzem następnych
Światowych Dni Młodzieży. Do zobaczenia w Lizbonie w 2022
roku. /Opracował 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

Sprawozdanie Parafialnego Zespołu Caritas
za rok 2018
Poniżej przedstawiamy Szanownym Państwu szczegółowe
przychody i rozchody za rok miniony i styczeń 2019 r.
Na koniec roku 2017 stan
posiadanych środków finansowych
wynosił
8.808,55 zł

Przychód w 2018r.
Dobrowolne ofiary do puszek
14.566,50 zł
Skarbona „Caritas”
137,00 zł
Sprzedaż świec Caritas
1.680,00 zł
Datki indywidualne
600,00 zł
1 podatku 2016/17
2.800,00 zł
Razem

19.783,50 zł

Rozchód w 2018 r.
Zakup węgla
3.419,97 zł
Wyjazd na zimowisko 1.800,00 zł
Dzień Babci i Dziadka
162,90 zł
Rodzina – Rodzinie - pomoc
rodzinie syryjskiej
6.120,00 zł
Dzień Matki, Ojca i Dziecka
506,72 zł
Koszty leczenia
290,64 zł
Pomoc rodzinie w trudnej
sytuacji losowej
2.651,81 zł

Zakup świec Dzieło Pomocy
Dzieciom
840,00 zł
„Mikołaj”
1.022,26 zł
Obiady
1.164,00 zł
Razem:

17. 978,30 zł

SALDO KOŃCOWE-10.613,75 ZŁ

Aktualne wydatki w miesiącu
styczniu 2019 r.:
wpłata Rodzina – Rodzinie
510,00 zł
dofinansowanie wyjazdu na
zimowisko
1.000,00 zł
zakup węgla dla potrzebujących
2.200,00 zł
Dzień Babci i Dziadka – prezent
niespodzianka
267,30 zł
Razem: 3.977,30 zł
Aktualny stan konta wynosi:
6.636,45 zł
Prezes PZC – Elżbieta Talarek

Do dnia 30 kwietnia 2019 roku trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do
przekazywania 1% należnego podatku na rzecz naszego Parafialnego Zespołu
Caritas. Aby tego dokonać należy wpisać na stronie
3-ciej PIT-u nr 37 pod poz. nr. 137 numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
(numer KRS):

KRS Caritas AW – 0000225750, w poz. nr. 139 PZC Sobików i koniecznie
zakreślić nr 140.

Ogłoszenia duszpasterskie
Dziś czwarta niedziela miesiąca.
Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie do
puszek
ofiary
na
rzecz
swoich
podopiecznych.
2. Dziś od godz. 14.00 w Świątyni
Opatrzności Bożej w Wilanowie odbędzie
się spotkanie młodych „Panama w
Warszawie” w łączności z 34. Światowymi
Dniami Młodzieży. Będzie to okazja do
wspólnej modlitwy z Papieżem Franciszkiem
i młodzieżą obecną w tych dniach w
Panamie. Konferencję wygłosi Ks. Abp
Grzegorz Ryś, całość poprowadzi raper i
prezenter telewizyjny Michał „PAX”
Bukowski. Podczas spotkania przewidziana
jest Eucharystia, wspólne czuwanie przy
ikonie Matki Bożej, uwielbienie, a także
łączenie się na żywo z młodzieżą w
Panamie. Szczegóły spotkania zamieszczone
są na plakacie.
3. W sobotę, 2 lutego Święto Ofiarowania
Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej).
Porządek Mszy św.: o godz. 8.30 w
Czachówku, w kościele w Sobikowie o godz.
10.00 i 12.00. Na początku wszystkich Mszy
św. błogosławieństwo gromnic. Prosimy o
punktualne przyjście do kościoła. Nie święci
się gromnic po Mszy św. Taca zbierana
podczas Mszy św. przeznaczona jest na
zakony klauzurowe. Msza św. o godz. 18.00
zostanie odprawiona już z formularza
niedzielnego.
4. W tym tygodniu, ze względu na ferie
szkolne nie będzie spotkania bierzmowanych
z grup p. Marii Fiejki i ks. Michała.
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 nie będzie
nabożeństw o Niepokalanym Sercu Maryi.
6. W tym tygodniu zakończyliśmy
tegoroczną Kolędę. Odwiedziliśmy ok. 1100
rodzin. Dziękujemy im za serdeczne
przyjęcie nas w swoich domach i złożone
ofiary na potrzeby parafialne. Osoby, które

1.

nie mogły nas przyjąć w wyznaczonym
terminie prosimy o zgłaszanie innego
terminu do zakrystii lub kancelarii. W tym
tygodniu
postaramy
się
odwiedzić
wszystkich, którzy sobie tego życzą.
Przypominam nr tel. kom. na plebanię:
884 062 057. Jest on również podany na
stronie internetowej parafii jak i w naszym
tygodniku parafialnym.
7. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca.
Po Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo
Eucharystyczne a po Mszy św. o 12.00
spotkanie Kół Różańcowych i wymiana
tajemnic różańcowych.
8. KPRM informuje, że z uwagi na małe
zainteresowanie wyjazdem do sanatorium w
Birsztanach na Litwie w dniach 2-8 marca
wyjazd ten został odwołany.
9. 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.
10. 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
Kiedyś rozmawiałam z Panem, który mi
powiedział: są dusze w których nie
mogę nic zdziałać, są to dusze, które
ustawicznie
śledzą innych, a nie
widzą co się dziej w ich własnym
wnętrzu. Ustawicznie mówią o innych,
nawet w czasie ścisłego milczenia,
które jest przeznaczone na rozmowę
ze Mną; biedne dusze, nie słyszą słów
Moich, pozostają puste ich wnętrza,
nie szukają Mnie wewnątrz własnego
serca, ale w gadulstwie, gdzie Mnie
nigdy nie ma /Dz. 1717/

Intencje Mszalne 27 I 2019 – 03 II 2019
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

Tweet od Papieża
„Niech cierpienia, które widzicie, nie
przerażają was. Zanieście je przed
Ukrzyżowanego i na Eucharystię,
skąd czerpie się miłość cierpliwą i
współczującą”.
/Franciszek/

Poniedziałek 28.01.
18.00 + Bogdana Zdzisława Makowskiego w 30 dni po
śmierci
.
Środa, 30.12.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
Za dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę oczyszczenia
Piątek, 01.02.
18.00 int. wolna
19.00 (Czachówek)
Sobota, 02.02.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Antoniego Kulki i zm. z rodz. Kulków
12.00 + Eugenii (w 19 rocz. śm.) i Jana Baranów 18.00
+ Wacława ( w 50 rocz. śm.), Marianny, Bogusława i
Radosława Buraczyńskich, Bolesławy, Stanisława i
Jana Kabalów oraz zm. rodziców Cholewa
Niedziela, 03.02.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Władysława i Wandy Marczak, Katarzyny i
Ludwika Marczaków, Mariana, Krystyny i Barbary
Sobieraj
12.00 + Teresy Karaszkiewicz
13.15 + Jana Rosłona w 10 rocz. śm.
Intencje spisano 25.01.2019

Przypominamy, że w każdą środę o godz.
18.00 odprawiana jest Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy wprowadzona w
naszej parafii blisko 14 lat temu przez oo.
Redemptorystów w czasie misji świętych.
Intencje składamy bezpośrednio w zakrystii
przed nowenną. Nabożeństwo szczególnie
polecane jest wszystkim, którzy potrzebują
nadzwyczajnej pomocy Matki Bożej dla siebie
i dla swoich bliskich. .

Refleksja na
Trzecią Niedzielę Zwykłą
Świat wyglądałby zupełnie
inaczej, gdybyśmy wszyscy przyjęli Jezusa.
On rzeczywiście ma moc zmienić oblicze
ziemi. Nie jesteśmy jednak skorzy wierzyć w
to, że może być dobrze. Raczej jesteśmy
skłonni wierzyć w złe informacje i
spodziewać się zła.
Dlatego tak trudno jest Jezusowi dotrzeć do
ludzkich serc. A przez to świat funkcjonuje
w wielu miejscach po staremu.
/Mieczysław ŁusiakSJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
W synagodze Jezus nauczał rzeczywiście,
nie we śnie,
mówiąc «Duch Pański spoczywa na Mnie, (…)

namaścił i posłał Mnie,
abym (…) niósł dobrą nowinę, (…) głosił
wolność i przejrzenie
bo takie było Boga w Swoim Synu, ludziom
objawienie
i wypełnił proroctwo, które czytane mieliście

«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które
słyszeliście».

Kazimierz

Za tydzień: Święta Agata dziewica i męczennica
oraz „O grzechu powszednim wobec bliźniego”
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