Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 08(213) Rok V 24.02.2019 r
Siódma Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie:1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 (Dawid oszczędza
Saula)
Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por.
8a) (Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia)
Drugie czytanie: 1 Kor 15, 45-49(Chrystus nowy Adam)
Ewangelia: Łk 6, 27-38 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół)

PARAFIALNY DZIEŃ CHORYCH
Dzień 11 lutego jest wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, tego
dnia obchodzony był XVII Światowy Dzień Chorych. W naszej parafii
sobikowskiej ten dzień świętowaliśmy w niedzielę 10 lutego. Mszę św. o godz.
12:00 odprawiali: Ks. Proboszcz Prał. Włodzimierz Czerwiński i Ks. Dr. Cezary
Smuniewski, który wygłosił również okolicznościową homilię. Słowa jego
wystąpienia nawiązywały do odczytanej Ewangelii i dnia chorych. Treść
wygłoszonej homilii, modlitwa na zakończenie Mszy św., a zwłaszcza
błogosławieństwo, poruszyły serca wszystkich parafian uczestniczących we
Mszy św. zwłaszcza chorych, którzy licznie przybyli do kościoła. Po mszy
chorzy i ich opiekunowie zaproszeni zostali przez Parafialny Zespół Caritas i
Koło Przyjaciół Radia Maryja do Sali katechetycznej na słodki poczęstunek. Po
wejściu da sali, wszyscy byliśmy zaskoczeni. Zastaliśmy stoły nakryte białymi
obrusami i udekorowane wieloma słodkościami i owocami cytrusowymi.
Ponadto serwowano kawę i herbatę wedle życzenia.
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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

Miłe powitanie przez organizatorki: prezes ZPC Elę Talarek i przewodniczącą
KPRM Bogusię Dusza dopełniły wspaniałego wrażenia. Ciepła obsługa obu
organizatorek oraz pań: Uli Tywonek, Ali Dzwonkowskiej, Teresy Szymańskiej i
Eli Antosiewicz sprawiły, że spotkanie to na długo zostanie zapamiętane przez
kilkunastu przybyłych gości, którzy spędzili czas na długich wspólnych
rozmowach. Po mszy św. o godz. 13:15 dołączyli do nas nasi kapłani: Ks.
Proboszcz i Ks. Wikariusz. Była wspólna modlitwa i błogosławieństwo krzyżem
przywiezionym z Ziemi Świętej. Po mile spędzonym popołudniu, życząc sobie
dobrego zdrowia, obdarzeni upominkami w postaci pudełeczek ze słodką
czekoladką pożegnaliśmy się, wciąż jakby z góry słysząc słowa Jezusa:

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”

/Oprac. Gabriela Rotuska, foto Kazimierz Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś po wszystkich Mszach św. Parafialny
Zespół „Caritas” przeprowadzi kwestę na
rzecz swoich podopiecznych, w tym jednej
rodziny syryjskiej w ramach programu
Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. Bóg
zapłać za ofiary.
2. W środę 27 lutego o godz. 19.00
zapraszamy członków Rady Parafialnej na
zebranie. Omówimy program wizytacji
parafialnej.
3. 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, Droga Krzyżowa i Msza św. z
nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. Od
godz. 9.30 pójdziemy z Komunią św. do
chorych. 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.
4. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie
formacyjne w grupach dla kandydatów do
bierzmowania, Grupa formacyjna p. Marii
Fiejki: Spotkanie w Sobikowie w sobotę 2
marca o godz. 17.00, Grupa formacyjna ks.
Michała: 2 marca, o godz. 19:00.
5. W przyszłą niedzielę 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 marzec: O
dobre i owocne przygotowanie parafii do wizytacji
biskupiej. Po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie
formacyjne dla dzieci Rocznicowych i ich
rodziców.

6. W niedzielę 10 marca Koło Przyjaciół
Radia Maryja organizuje wyjazd do kina na
film „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3”.
Szczegóły za tydzień. Cena ok. 28 zł. Zapisy
i zaliczkę w wysokości 15 zł wpłacamy u p.
Bogumiły Dusza (607 147 339) lub u p.
Ryszarda Rosłona kościelnego.
7.W niedzielę 31 marca i poniedziałek 1
kwietnia w parafii odbędzie się wizytacja
biskupia. Naszą parafię wizytować będzie ks.
kard. Kazimierz Nycz. Już teraz odbywają
się wizytacje: katechetyczna i ekonomiczna.
Zgodnie z prawem kanonicznym wizytacje
odbywają się co 5 lat. W naszym przypadku

ostatnia wizytacja obyła się w maju 2011 r.
Dokonał jej JE ks. bp Marian Duś.
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” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny.
.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Gdy Jezus mówił do św. s.
Faustyny, przez Nią mówił do
nas. Przeczytaj uważnie ten tekst
i rozważaj w skupieniu poniższe
słowa Jezusa:
Umiłowane
dziecię
Moje,
rozkoszy
Serca
Mojego,
rozmowa twoja droższa i milsza
mi jest niż śpiew anielski. Dla
ciebie są otwarte wszystkie
skarby Serca Mojego. Bierz z
tego Serca co ci potrzeba dla
siebie i świata całego. Dla twojej
miłości odwracam sprawiedliwe
kary,
na
które
ludzkość
zasłużyła. Jeden akt czystej
miłości ku Mnie milszy Mi jest,
niżeli tysiące hymnów dusz
niedoskonałych. Jedno twoje
westchnienie
miłości
wynagradza
Mi
za
wiele
zniewag, jakimi Mnie karmią
bezbożnicy.
Najdrobniejszy
uczynek, czyli akt cnoty, ma w
oczach
Moich
niezmierną
wartość, a to dla wielkiej miłości,
jaką masz ku Mnie /Dz.1489–Zeszyt V/

Intencje Mszalne 24 II 2019 – 03 III 2019
Niedziela, 24.02.

Tweet od Papieża

8.30 (Czachówek) + Jana Kowalskiego

„Bóg jest z człowiekiem, który dąży do
pokoju. I z nieba błogosławi każdy
krok, który na tej drodze jest
podejmowany na ziemi”.

10.00 + Marianny i Stanisława Sobieckich
Modl. Powsz.: + Elżbiety Jaworskiej w 1 rocz. śm.
12.00 + Heleny Andziak w 24 rocz. śm., Cecylii i Józefa
Chmielewskich
13.15 + Andrzeja Szóstkiewicza i zm. z rodz.
Szóstkiewiczów i Gierulskich

/Franciszek/

Poniedziałek, 26.02.
17.30 + Haliny Kozłowskiej w 30 dni po śmierci
18.00 + Mieczysława Zawadzkiego w 7 rocz. śm., Jana
Zawadzkiego, Anny i Jana Wrotek, Ryszarda i Jerzego
Sylwestrowiczów, dziadków Zawadzkich i Wrotków,
zm. z tych rodzin

Środa, 27.02.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
+
Piotra Biczyka (ur.)
Za dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę oczyszczenia

Piątek, 01.03.
17.30 + Józefa Kwietniewskiego w 30 dni po śmierci
18.00 + Jana Urbanowicza – int. Tadeusza
Olszewskiego z rodziną

19.00 (Czachówek)

Sobota, 02.03.
7.10 Godzinki
7. 30 Int. wolna
17.00 + Mariusza Płaczka w 1 rocz. śm., Tadeusza,
Józefa, Teresy i Jana Płaczków
17.30 + Tadeusza (w 6 rocz. śm.) i Karoliny Płaczek
18.00 + Krystyny (im.), Heleny, Franciszki i Józefa
Głowackich, zm. z rodz. Głowackich, Jaroszów,
Anuszewskich i Dzwonkowskich

Niedziela, 03..03.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Heleny (im.) i Jana Makulskich, Marianny
Zwolińskiej, Mariana Makulskiego i Marianny Klimek
12.00 + Heleny (im.) i Zenona Chajęckich, Andrzeja
Szymczaka, Heleny, Antoniego i Romana Chajęckich
13.15 + Stanisława (w 9 rocz. śm.) i Adeli
Laszkiewiczów
Intencje spisano 22.02.2019

Do użytku wewnętrznego

Refleksja na
Siódmą Niedzielę Zwykłą
Jezus namawia nas dziś do
bezwarunkowej, czyli czystej miłości. Któż z nas
nie chciałby być kochany taką miłością? Kto
nauczy się takiej miłości, ten jej też doświadczy:
"Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy
mierzycie". Kto nauczy się takiej miłości ma
bowiem zapewnione życie wieczne w Niebie, tam
Miłość będzie podstawowym doświadczeniem.
Jednak nauka takiej miłości musi odbywać się w
klimacie zgoła przeciwnym: w zetknięciu z
nieprzyjaciółmi
i
w
doświadczeniu
niewdzięczności. Uczyć się miłości, gdy zewsząd
doświadczamy tylko miłości, to mniej więcej tak
samo, jak uczyć się pływać bez wchodzenia do
wody. Obyśmy byli otoczeni ludzką życzliwością,
ale gdy jej brakuje nie rozpaczajmy, bo to jest
dobra okazja, by nasza miłość wzrosła i oczyściła
się. /Mieczysław Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jak Najwyższy jest dobry dla
niewdzięcznych i złych,
tak i ty bądź miłosierny, i doceń dobro w nich.
To się opłaca i nagroda wielka czeka,
bo aby zasłużyć na synostwo Boga-Człowieka,

« Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni,
nie potępiajcie, a nie będziecie
potępieni».
Kazimierz

Za tydzień: O
pokoleniowym.
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