Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 05(210) Rok V 03.02.2019 r
Czwarta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Jr 1, 4-5. 17-19 (Powołanie proroka)
Psalm responsoryjny: Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17 (R.: por. 15) (Będę
wysławiał pomoc Twoją, Panie)
Drugie czytanie: 1 Kor 12, 31 – 13, 13 (Hymn o miłości)
Ewangelia: Łk 4, 21-30 (Jezus odrzucony w Nazarecie)

ŚW. AGATA DZIEWICA I MĘCZENNICA
Piątego lutego wspominać będziemy Św. Agatę dziewicę i męczennicę kościoła
rzymskiego, której imię znaczy "dobra". Należy do czterech wielkich dziewic męczennic,
których wspomnienia wypadają w czterech zimowych miesiącach. Są to: Cecylia (22 XI),
Łucja - "świetlana" - (13 XII) na powitanie Bożego Narodzenia, Agnieszka - "czysta" (21
I) i wspomniana Agata - "dobra" - (5 II). Ich imiona umieszczono w Kanonie rzymskim,
czyli w obecnej I Modlitwie eucharystycznej.
Według tradycji Agata przyszła na świat w Katanii (miasto liczące dzisiaj ponad 400 tys.
mieszkańców) na Sycylii ok. 235 roku jako córka arystokratycznej rodziny. Po przyjęciu
chrztu postanowiła żyć w dziewictwie. Miała oznaczać się niezwykłą urodą, a namiestnik
rzymski Sycylii ubiegał
się o jej rękę. Agata
jednakże odrzuciła jego
propozycję i dlatego
została najpierw oddana
do domu rozpusty,
gdzie jednak z Bożą
pomocą
ustrzegła
swojej
niewinności.
Następnie poddano ją
strasznym
torturom,
mianowicie
rozszarpano i obcięto jej
piersi. To wszystko
jednakże nie odwiodło
Agaty od wiary w
Chrystusa,
któremu
poświęciła
swoje
życie.
Męczennicę
rzucono na rozpalone
węgle i w ten sposób
poniosła śmierć za
wiarę w roku 251, za
panowania rzymskiego
cesarza Decjusza. Od
razu
chrześcijanie
otoczyli jej grób wielką
czcią, modląc się o
wstawiennictwo Świętej.
W rok po śmierci św.
Agaty wybuchła Etna i
rozpalona
lawa
zagrażała miastu. Mieszkańcy Katanii prosili św. Agatę o pomoc i posłużyli się jej
welonem dla powstrzymania ognistej lawy. Miasto zostało uratowane. Trudniący się
sztuką ludwisarską (np. dzwony, lufy działowe, posągi, świeczniki) uważali ją także za
swoją patronkę. Do św. Agaty zwracały się o pomoc niewiasty w różnych chorobach,
szczególnie zaś w czasie bólu piersi. W dzień św. Agaty błogosławiono pieczywo, sól i
wodę, których ludność używała w czasie piorunów i pożarów. Św. Agata jest u Boga
szczególną orędowniczką w niebezpieczeństwie pożarów. /ks. Stanisław Hołodok/ opoka.org.pl/
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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

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO - MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ
Kościół katolicki obchodził 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego, znanego w polskiej
tradycji jako święto Matki Boskiej Gromnicznej, Wprowadził je Papież Gelazy I (zm.
496r.). Jest ono nawiązaniem do ewangelicznego opisu Ofiarowania Bogu pierworodnego
syna Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej przez Maryję i Józefa (40 dni po Jego narodzinach).

W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się –
zazwyczaj nocą – uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza
upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka. W Kościele zachodnim święto
zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza maryjna
procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świece. Od X w. pojawia się obrzęd
poświęcenia świec, który jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła. Nawiązuje ona
bezpośrednio do wielkanocnego paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią,
grzechem i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego przymierza i
nowego kapłaństwa, w którym Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść
tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia.
W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny – stąd nazywane jest świętem
Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do Świątyni Jerozolimskiej, tak
też przynosi światło wierzącym. Tego dnia przynosi się do kościołów do poświęcenia
świece które są symbolem człowieczeństwa Syna Bożego, a także symbolem wiary,
nadziei i miłości z jakimi chrześcijanin powinien podążać za Chrystusem. Świece te
nazywane są gromnicami i od nich pochodzi potoczna nazwa święta - Matki Boskiej
Gromnicznej. Nazwa świecy związana jest z przypisywaną jej mocą odwracania gromów.
Powszechne przekonanie o mocy ochronnej gromnicy związane było z wiarą w patronat i
opiekę Matki Bożej jako pośredniczki między ludźmi a Bogiem, zdolnej do wyjednywania
łask. W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi też Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. Dzień ten ustanowił Papież św. Jan Paweł II w 1997r. ustanawiając ten
dzień, Jan Paweł II zwrócił uwagę, że ofiarowanie Syna Bożego, którego symbolem jest
przyniesienie Go do Świątyni Jerozolimskiej, jest wzorem dla wszystkich, którzy
poświęcają swe życie Bogu. Podczas Eucharystii w Święto Ofiarowania Pańskiego biskupi
diecezjalni modlą się wraz z osobami życia konsekrowanego w ich intencji, siostry
zakonne i zakonnicy odnawiają śluby zakonne: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.
/Opracowała Ewa Sinkowska/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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. Intencja różańcowa na miesiąc
luty: O ducha pojednania w rodzinach i
między narodami.
2. W tym tygodniu, ze względu na ferie
szkolne nie będzie spotkania bierzmowanych
z grupy p. Krystyny Borowskiej.

3. W przyszłą niedziele 10 lutego o
godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla
Kandydatów
do
Bierzmowania.
Obecność
obowiązkowa
4. W poniedziałek 11 lutego wspomnienie
Najśw. Maryi Panny z Lourdes. Tego dnia
obchodzimy XXVII Światowy Dzień
Chorych. Wszystkich chorych i cierpiących
polecamy modlitwie. Z tej okazji w przyszłą
niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00
Parafialny Zespół Caritas i Koło Przyjaciół
Radia Maryja
zapraszają
na
słodki
poczęstunek
do sali katechetycznej.

5. Zakończyliśmy tegoroczną Kolędę.
Odwiedziliśmy ok. 1100 rodzin.
Dziękujemy im za serdeczne przyjęcie
nas w swoich domach i złożone ofiary
na potrzeby parafialne. Osoby, które 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.
6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Cendrowicach im. Feliksa Kapackiego
informuje, że trwa nabór do oddziału
przedszkolnego - grupy: 3-4 latków oraz
5-6 latków a także do klasy pierwszej
szkoły podstawowej.
7. KP Radia Maryja informuje, że z uwagi
na małe zainteresowanie wyjazdem do
sanatorium w Birsztanach na Litwie w

dniach
2-8 marca wyjazd ten został
odwołany. Przyjmowane są zapisy: Górka
Klasztorna 6 kwiecień, wyjazd w Sudety 1- 4
maj i prom do Szwecji 4-6 czerwiec.
8. Siedemdziesiąt lat temu, 6 lutego 1949
roku, odbył się uroczysty ingres Księdza
Arcybiskupa
Stefana
Wyszyńskiego,
Arcybiskupa
Warszawskiego
i
Gnieźnieńskiego,
Metropolity
Warszawskiego
Prymasa
Polski
do
prokatedry warszawskiej. Z tej racji, w
środę, 6 lutego br, o godz. 19.00, w bazylice
archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela
zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta,
podczas której będziemy dziękowali Bogu za
dar życia i posługi Czcigodnego Sługi
Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i
prosili Boga o dar Jego rychłej beatyfikacji.
Ks. Kard. Kazimierz Nycz serdecznie na nią
zaprasza.
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” i „Niedziela”. W zakrystii do
odbioru jest miesięcznik „Różaniec”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.

Z Dzienniczka
św. s. Faustyny
Wtem usłyszałam te słowa: Cieszę się,
żeś postąpiła jako prawdziwa córka
Moja. Bądź zawsze miłosierna, jako
Ja
miłosierny
jestem.
Kochaj
wszystkich z miłości ku Mnie, choćby
największych wrogów, aby się mogło
w całej pełni odbić w sercu twoim
miłosierdzie Moje.
/Dz. 1695/

Intencje Mszalne 03 II 2019 – 10 II 2019
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.
Poniedziałek 04.02.
18.00 + Jakuba Tyborowskiego w 30 dni po
śmierci
Środa, 06.02.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy Za parafian,
Sobota, 09.02.
17.30 + Heleny Olejniczak (w 22 rocz. śm.),
Ignacego Auguścika i zm. z rodz.
Auguścików i Olejniczaków
18.00 + Michaliny i Stanisława Marszał, Zofii
i Henryka Matysiak, Andrzeja Otulaka
Niedziela,10.02.
8.30 (Czachówek) + Katarzyny Królak
10.00 + Marka Kur w 8 rocz. śm., Jana i
Jerzego Kur
12.00 + Haliny (w 1 rocz. śmierci), Edwarda
i Jerzego Jankowskich, Sławomira
Krzyczkowskiego
13.15 + Jana Wrotka w 2 rocz. śm., Anny
Wrotek
18.00 Int. wolna
Spotkanie młodzieży bierzmowanej
Intencje spisano 01.02.2019

Z uwagi na brak miejsca zapowiadany
artykuł „O grzechu powszednim wobec
bliźniego” zamieścimy w następnym
numerze Wieści Parafialnych.

Tweet od Papieża
„Powiedzieć „tak” miłości Boga to
pierwszy krok, by samemu być
szczęśliwym i uszczęśliwić wielu
innych..”
/Franciszek/

Refleksja na
Czwartą Niedzielę Zwykłą
To wyrzucenie Jezusa z Nazaretu, choć
paradoksalnie wydaje się klęską, przynosi ogromne
owoce. Jezus idzie do Kafarnaum, gdzie okazuje w
pełni swoją Boską moc. Zwątpienie i niewiara
współziomków nie zmieniły planów Jezusa. Nie
próbuje szukać innych, bardziej wyrafinowanych
form nauczania; czyni to samo, co przedtem.
Wolność pozwala Mu przekroczyć ramy „lokalnego
proroka” i wyjść poza krąg Nazaretu. Wydaje się
niemal, że wzrost niezrozumienia, zazdrości czy też
nienawiści ze strony człowieka, pociąga ze strony
Jezusa (Boga) – wzrost zrozumienia, życzliwości,
miłości. /Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Nie dostosowuj Ewangelii do swego życia,
ale życie do Ewangelii i czerp z Niej obficie,
nawet gdy możesz być
z tego powodu odrzucony
w pracy, rodzinie, wśród krewnych,
męża i żony.
I Jezus mówił o tym jak o bolesnej bliźnie

«Żaden prorok nie jest mile widziany
w swojej ojczyźnie…»

Kazimierz

Za tydzień: O Kulcie i Obrazie MB Nieustającej
Pomocy i „O grzechu powszednim wobec
bliźniego”.
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