
                                Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii pw.. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 09(214) Rok V 03.03.2019 r 

                                                   

                                                              Ósma Niedziela Zwykła 
 
                                                                     Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie: Syr 27, 4-7 (Wypowiedzi człowieka ujawniają jego 

wartość) 

Psalm responsoryjny: Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2) 

(Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże) 

Drugie czytanie: 1Kor 15, 54b-58(Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć) 

Ewangelia: Łk 6, 39-45 (Z obfitości serca mówią usta) 

POPIELEC 

W tym roku w dniu 6 marca 

będziemy świętować w Kościele 

katolickim - POPILEC, zawsze w 

Środę Popielcową, która rozpoczyna 

okres czterdziestodniowego postu. 

Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku 

liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki 

Czwartek.  Tego dnia obowiązuje ścisły post, a podczas mszy w 

kościele głowy wiernych posypywane są popiołem. Z obchodami 

Środy Popielcowej w Kościele katolickim związany jest zwyczaj 

posypywania głów wiernych popiołem. Ksiądz wypowiada wtedy 

słowa "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". Czasem można 

spotkać się także z formułką "Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię". Zwyczaj posypywania głowy popiołem w Środę 

Popielcową wprowadził papież Urban II w 1091 roku. Popiół do 

posypywania głów wiernych powinien pochodzić z palm 

poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. 

Głównym celem Środy Popielcowej oraz obrzędu posypywania 

głów popiołem jest przypomnienie o konieczności pokuty i 

duchowego przygotowania się na Zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa. Popiół jest symbolem tego, że wszystko, co 

materialne i doczesne przemija. /Oprac. 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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


O grzechu pokoleniowym i uzdrowieniu międzypokoleniowym 
 

Dnia 6 października 2015 roku Konferencja Episkopatu Polski wydała Uchwałę 

zawierającą decyzję o zakazie celebrowania Mszy św. i wszelkich nabożeństw z modlitwą 

o uzdrowienie z grzechów pokoleniowych lub o uzdrowienie międzypokoleniowe. 

Grzech pokoleniowy czy też uzdrowienie międzypokoleniowe związane jest z obecnym 

od końca XX wieku poglądem, że grzechy przodków wywierają wpływ na życie obecnie 

żyjących członków ich rodzin. Wpływ ten może mieć charakter fizyczny (choroby, 

kłopoty w rodzinie, w życiu zawodowym, rodzinnym) jak i duchowy. Uzdrowienie 

międzypokoleniowe jest modlitwą za przodków sięgającą nawet do szesnastego pokolenia 

wstecz. Składa się na nią odmawianie egzorcyzmów, modlitwa wstawiennicza oraz Msza 

św. 

Episkopat Polski w opinii wydanej dzień wcześniej przypomniał, że „Jedynym 

grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie jest grzech 

pierworodny”, który jest usuwany na chrzcie świętym. Wśród ludu Starego Przymierza 

istniało przekonanie, że choroba, kalectwo lub niepowodzenia spowodowane są złym 

życiem danego człowieka lub jego rodziny. Stąd pytanie uczniów do Jezusa: „Rabbi, kto 

zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?” Odpowiedź Jezusa jest 

jasna: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły 

sprawy Boże” (J 9,1-3). Jezus wyraźnie mówi, że nie ma czegoś takiego jak „obciążenie 

pokoleniowe”. Idea „grzechu pokoleniowego” stoi w sprzeczności z Tradycją, z 

nauczaniem apostołów jak i nauczaniem Kościoła Katolickiego zawartym w Katechizmie. 

Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: „każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu” 

(Rz 14,12). Niektórzy przywołują nauczanie zawarte w Starym Testamencie, ale często 

jest ono niepełne. Prorok Jeremiasz podaje jasno: „W tych dniach nie będą już więcej 

mówić: Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby, lecz: Każdy umrze za 

swoje własne grzechy; każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby” 

(Jr 31,29-30). Również w Księdze Powtórzonego Prawa jest podana ta zasada: „Ojcowie 

nie poniosą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za 

swój własny grzech”(Pwt 24,16). Kościół Katolicki naucza od samego początku swojego 

istnienia, że grzech jest czymś osobistym i wymaga decyzji naszej woli. Bez świadomej 

decyzji nie ma grzechu. Człowiek nie ponosi kary za czyny, których nie popełnił (np. za 

grzechy pradziadka). Skutkami rozrzutnego działania naszych przodków jesteśmy 

obarczeni, ale nie ponosimy za to odpowiedzialności. 

Modlitwa o uzdrowienie międzypokoleniowe lub też o wyzwolenie z grzechu 

pokoleniowego, wskazuje na niedowierzanie w skuteczność działania łaski sakramentu 

chrztu świętego. Sakrament ten wyzwala nas z wszelkiego grzechu. Również działania 

sakramentu miłosierdzia, czyli spowiedź i pokuta oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 

Idea „grzechu pokoleniowego” czy też „uzdrowienia międzypokoleniowego” nie ma 

podstaw ani uzasadnienia a niesie ze sobą niebezpieczeństwa dla życia duchowego jak i 

samej doktryny Kościoła. /Wybrał KD z oprac. Rafała na podst.  Misericordia/01/2016 r/ 

 

http://episkopat.pl/grzech-pokoleniowy-i-uzdrowienie-miedzypokoleniowe-problemy-teologiczne-i-pastoralne/
http://oczamiduszy.pl/zakazana-spowiedz-furtkowa/


Ogłoszenia duszpasterskie

                                                                                                                                                                                                               

1. Dziś 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 przygotowaniej 

parafii do wizytacji biskupiej.  Dziś przypada 

12. rocznica nominacji Pasterza naszej 

archidiecezji – Księdza Kardynała 

Kazimierza Nycza na stolicę metropolitalną 

w Warszawie. 

2. W dniach 3 – 9 marca br. będziemy 

przeżywali 52. Tydzień Modlitw o 

Trzeźwość Narodu. Mottem tego tygodnia są 

słowa „Młodzi trzeźwi i wolni”. Prosimy o 

podjęcie w tym tygodniu różnych form 

modlitwy w intencji trzeźwości narodu.                                                 

3. W tym tygodniu Środa Popielcowa. 6 

marca rozpoczynamy Okres Wielkiego 

Postu. Te 40 dni przygotowujące nas do 

świąt Zmartwychwstania Pańskiego niech 

będą dla nas czasem refleksji na swoim życie 

i nad stanem wiary.  Zgodnie z tradycją 

Kościoła podejmujemy w tym okresie 

różnego rodzaju uczynki pokutne i 

ascetyczne, w tym abstynencji. W Środę 

Popielcową Msze św. w Sobikowie o godz. 

10.00 i 18.00 a w Czachówku o 19.00. 

Podczas Mszy św. obrzęd poświęcenia 

popiołu i posypania nim głów. Możliwość 

spowiedzi podczas Mszy św. wieczornych. 

W tym dniu obowiązuje nas post ścisły. 

4.  We wszystkie piątki Wielkiego Postu 

odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

w Sobikowie o godz. 17.30, w Czachówku o 

godz. 19.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali 

odprawiamy w każdą niedzielę po Mszy św. 

o godz. 10.00. Za udział w nim można raz w 

tygodniu uzyskać Odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami.   

5. W piątek, 8 marca br., przeżywać 

będziemy Dzień Modlitwy Wynagradzającej 

i Postu za grzechy wykorzystywania 

seksualnego osób małoletnich.                                                                          

6. Również w piątek 8 marca o godz.  17:00 

zapraszamy młodzież z Grupy formacyjnej I 

pani Krystyny Borowskiej na spotkanie w 

salce parafialnej. 

7. W przyszłą niedziele 10 marca o godz. 

18.00 Msza Święta i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania. 

8. 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.  

9. W przyszła niedzielę 10 marca Koło Przyjaciół 

Radia Maryja organizuje wyjazd do kina Cinema 

City przy ul. Powsińskiej na film „Miszmasz, czyli 

kogel-mogel 3”. Cena 28 zł. Zapisy i zaliczkę w 

wysokości 15 zł wpłacamy u p. Bogumiły Dusza 
(607 147 339) lub u p. Ryszarda Rosłona 

kościelnego. 

10. W dniu 6 kwietnia Koło Przyjaciół RM 

organizuje jednodniowy wyjazd na Misterium 

Męki Pańskiej do najstarszego sanktuarium w 

Polsce w Górce Klasztornej oraz 3 dniowy wyjazd 
w Sudety w dniach 1-4 maj, Zapisy i zaliczki 

wpłacamy u p. Bogumiły Dusza (607 147 339) i u 

p. Ryszarda Rosłona kościelnego. 

11. 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.                                                      

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. W zakrystii jest do odbioru 
miesięcznik „Różaniec”.  Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne” i 

bezpłatny periodyk „Niecodziennik” na Wielki 
Post. 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Córka Moja, trzy cnoty niech cię 

zdobią szczególnie: pokora, czystość 

intencji i miłość. Nic więcej nie czyń, 

tylko to, czego żądam od ciebie i 

przyjmij wszystko co ci podaje Moja 

ręka; staraj się żyć w skupieniu, abyś 

słyszała głos Mój, który jest cichy tak, 

że tylko dusze skupione go słyszeć 

mogą.                                      /Dz. 1779/ 



Intencje Mszalne 03 III 2019 – 10 III 2019 
 

 

 

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 90 rocz. ur .) i 

Adeli Laszkiewiczów 

 

Poniedziałek, 04.03. 

17.30 + Marii Siecińskiej w 30 dni po śmierci                             

18.00 + Zofii i Feliksa Szyprów, Marianny i Władysława 

Widłaków, zm. z tych rodzin                                         

 

Wtorek, 5.03.                                                               

18.00   + Mateusza Stawikowskiego i zm. z rodz. 

Klimków                                                                                      

Środa, 06.03. 

10.00  Int. wolna                                                                                     

18.00 + Artura i Jana Posiewka                                                      

19.00 (Czachówek)   + Sławomira Lewandowskiego                                                                

 

Piątek, 08.03.  

17.30  Droga Krzyżowa                                                               

18.00 + Katarzyny Zakrzewskiej w 26 rocz. śm.                      

19.00 (Czachówek)    int. wolna                                                

 

Sobota, 09.03.  

18.00 + Jacka Fiejki i zm. z rodz. Fiejków i Podgórskich 

 

Niedziela, 10.03.  

8.30 (Czachówek)    + Rozalii i Bolesława Kłodzińskich, 

Zbigniewa Gajownika                                                               

10.00 + Krystyny (im.) i Antoniego Pieniążków                     

12.00 + Heleny, Antoniego, Romana i Zenona 

Chajęckich, Marianny i Stefana Królaków                                  

13.15    + Janiny Kwiatkowskiej w 3 rocz. śm.,, Mariana 

Kwiatkowskiego w 46 rocz. śm. i zm. z rodz. Winiarków 

i Kwiatkowskich  

18.00    + Zbigniewa Urbanowicza 

Spotkanie młodzieży do Bierzmowania                                      

 

Intencje spisano 01.03.2019 

 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia 

przekazujemy najpiękniejsze życzenia 

Bożego błogosławieństwa, czułej opieki 

Matki Bożej i świętych Patronów. 

Redakcja Wieści Parafialnych 

 

Tweet od Papieża 

„Życie ma wartość, kiedy się je daje, 

daje w miłości, prawdzie, daje innym, 

w życiu codziennym, w rodzinie. 
                                                   /Franciszek/  

  

 

                                                  

Refleksja na  

Ósmą Niedzielę Zwykłą 

Bardzo łatwo przychodzi nam 
podejmować rolę nauczyciela dobrego 
postępowania. Łatwo przybieramy rolę eksperta 
od tego, "jak powinno być", stając się 
domorosłymi fachowcami, którzy tak naprawdę 
niewiele mają do zaoferowania. Tego "jak 
powinno być" uczymy się całe życie. Całe życie 
jest szkołą Miłości, która "powinna być" 
wszędzie i zawsze. A nauczyciel i mistrz w tej 
szkole jest tylko jeden - Jezus Chrystus. 
Wszyscy inni są tylko mniej lub bardziej 
zaawansowanymi w nauce uczniami.  
Może zamiast mówić i myśleć tyle o tym, "jak 
powinno być" włóżmy więcej energii w jakość 
naszej relacji z Jezusem. I innym pomagajmy 
spotkać Jezusa, zamiast ich pouczać. 
/Mieczysław Łusiak  SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Przed Bogiem, nie ważna jest wiedza i praktyka, 

spryt, pewność siebie ,ładne słówka i polityka, 

nie bądź ekspertem i nie przewyższaj nauczyciela, 

nie pouczaj innych, a przy tym się nie wybielaj. 

«Obłudniku, usuń najpierw belkę  
ze swego oka». 

Nie bądź wszechwiedzącym, nie udawaj proroka. 

. 
                                                                 Kazimierz 

Za tydzień: Orędzie Papieża na Wielki Post 2019 

Do użytku wewnętrznego 

 
                                            Redakcja: Kazimierz Dusza 
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