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Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Pwt 26, 4-10 (Wyznanie wiary ludu wybranego)
Psalm responsoryjny: Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por.
15b) (Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu)
Drugie czytanie: Rz 10, 8-13 (Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia)
Ewangelia: Łk 4, 1-13 (Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i
był kuszony)

ORĘDZIE PAPIEŻA NA WIELKI POST 2019 ROKU
«Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych»(Rz 8,19)
Drodzy bracia i siostry!
Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest naszą Matką, Bóg pozwala swoim
wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…)
przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego»
(1. Prefacja Wielkopostna). W ten sposób od Wielkanocy do Wielkanocy możemy
podążać do pełni tego zbawienia, które już otrzymaliśmy dzięki tajemnicy paschalnej
Chrystusa: «W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni» (Rz 8, 24). Ta tajemnica
zbawienia, działająca w nas już podczas ziemskiego życia, jest procesem
dynamicznym, który obejmuje także historię i całe stworzenie. Św. Paweł dochodzi do
stwierdzenia: «Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych»
(Rz 8, 19). W takiej perspektywie chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które
niech nam towarzyszą na drodze nawrócenia w nadchodzącym Wielkim Poście.
Odkupienie stworzenia
Celebracja Triduum Paschalnego męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, szczyt
roku liturgicznego, za każdym razem zaprasza nas do przeżywania pewnego procesu
przygotowania, ze świadomością, że nasze stawanie się na wzór obrazu Chrystusa
(por. Rz 8,29) jest bezcennym darem miłosierdzia Bożego.
Jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, jak osoba odkupiona, która pozwala się prowadzić
Duchowi Świętemu (por. Rz 8,14), i wie, jak rozpoznać i zastosować w praktyce prawo
Boże, począwszy od tego zapisanego w jego sercu i naturze, czyni dobro także
stworzeniu, współpracując w jego odkupieniu. Dlatego właśnie stworzenie - mówi św.
Paweł - posiada usilne pragnienie objawienia się synów Bożych, to znaczy tych, którzy
ciesząc się łaską paschalnej tajemnicy Jezusa, w pełni żyją jej owocami,
przeznaczonymi do osiągnięcia pełnej dojrzałości przy odkupieniu ciała ludzkiego. Kiedy
miłość Chrystusa przemienia życie świętych - ducha, duszę i ciało - oddają oni chwałę
Bogu, a przez modlitwę, kontemplację i sztukę angażują w to także stworzenia, jak
pięknie wyraża to "Pieśń Słoneczna" św. Franciszka z Asyżu (por. enc. Laudato si’, 87).
Jednak w tym świecie harmonia płynąca z Odkupienia jest wciąż zagrożona przez
negatywną moc grzechu i śmierci.
Destrukcyjna siła grzechu
Rzeczywiście, kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże, często zachowujemy się destrukcyjnie
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Msze św.
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* 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

nie tylko wobec nas samych, ale także wobec bliźnich i innych stworzeń, uważając, mniej lub bardziej świadomie,
że możemy ich używać według własnej woli Zaczyna wtedy dominować brak umiarkowania, prowadząc do stylu
życia naruszającego te granice, które nasza ludzka kondycja i natura każą nam szanować, podążając za tymi
niekontrolowanymi pragnieniami, które w Księdze Mądrości przypisuje się ludziom niegodziwym lub tym, którzy
nie uznają Boga jako punktu odniesienia dla swoich działań i nie mają nadziei na przyszłość (por. 2,1-11). Jeśli
nie jesteśmy stale ukierunkowani ku Wielkanocy, w stronę horyzontu Zmartwychwstania, to oczywiste jest, że
zwycięża logika wszystkiego i natychmiast, oraz mieć coraz więcej.
Wiemy, że przyczyną każdego zła jest grzech, od którego pojawienia się wśród ludzi zerwana została komunia z
Bogiem, z innymi i ze stworzeniem, z którym jesteśmy połączeni przede wszystkim przez nasze ciało. Zerwanie
komunii z Bogiem naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środowiskiem, w którym zostali powołani do
życia, zamieniając ogród w pustynię (cfr Gen 3,17-18). Chodzi tutaj o grzech, który sprawia, że człowiek uważa
siebie za boga stworzenia, czuje się jego absolutnym panem i używa go nie tak, jak chciał tego Stwórca, ale w
swoim własnym interesie, ze szkodą dla stworzeń i innych ludzi.
Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad
słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka (por. Mk 7,20-23) - i objawia się jako chciwość, pragnienie
nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem innych, a często także własnym - prowadzi do
wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie
uważa za prawo, a która prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia nawet tych, którzy są przez nią
zdominowani.
Uzdrawiająca moc skruchy i przebaczenia
Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się "nowym stworzeniem":
"Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe"
(2 Kor 5,17). W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem się, także stworzenie może "przeżyć Wielkanoc":
otworzyć się na nowe niebo i nową ziemię (por. Ap 21,1). A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do
odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć
pełnią łask Tajemnicy Paschalnej. Ta „niecierpliwość”, to oczekiwanie stworzenia, spełni się, kiedy objawią się
synowie Boga, to znaczy gdy chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą zdecydowanie ten „ból rodzenia”, którym
jest nawrócenie. Razem z nami całe stworzenie jest powołane do wyjścia "z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w
wolności i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa
on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste,
rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę.
Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania"
wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić
pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i
uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i
gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób
na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i
całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.
Drodzy Bracia i Siostry, "Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby
wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk
1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję
Chrystusową także stworzeniu, które "zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i
chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga,
aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a
wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z
nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia
zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe
stworzenie.
Watykan, 4 października 2018 Święto św. Franciszka z Asyżu

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 18.00 Msza Święta i
spotkanie dla Kandydatów do
Bierzmowania. Dziś Ofiary zbierane na tacę
przeznaczone są na Warszawskie
Metropolitalne Seminarium Duchowne. W
imieniu Ks. Rektora i Kleryków składamy
serdeczne Bóg zapłać.
2. Dzisiaj wyjazd do kina na film
„Miszmasz, czyli kogel-mogel 3” o godz.
14:45 z Czachówka przy szkole i o 15:00 z
Sobikowa przy kościele. Cena 28 zł. Wpłaty
u p. Bogumiły Dusza w autokarze.
3. W najbliższych dniach na cmentarzu
zostanie zainstalowany automat na wkłady
do zniczy. Obiekt będzie monitorowany.
Monitoring swoim zasięgiem obejmie część
nowego cmentarza. Mamy nadzieję, że
poprawi to poziom bezpieczeństwa na nim.
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 przyszłą niedzielę, druga niedziela
Wielkiego Postu Ad Gentes. Jest ona Dniem
modlitwy, postu i solidarności z
misjonarzami. Tego dnia przeprowadzana
będzie ogólnopolska zbiórka pieniężna do
puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom
Ad Gentes. Również w naszym kościele
ofiary zbierane do puszek po Mszach św.
przeznaczone będą na pomoc Kościołowi w
świecie.

6. Doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego przypominają, że od 15 marca do 15
maja trwa okres składania wniosków o dopłaty
obszarowe. Wszystkich rolników zapraszają do
skorzystania z ich doświadczenia i wiedzy.
Doradcy pomogą w wypełnianiu wniosków oraz
zrozumieniu najnowszych zmian dotyczących
obszarów ONW. Gospodarstwa o powierzchni
poniżej 10 ha maja możliwość skorzystania z
uproszczonej procedury wnioskowania o płatności
i do 14 marca mogą złożyć oświadczenie o braku
zmian. Doradcy zapraszają do siedzib

powiatowych i gminnych.
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. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o
zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu
Pańskiego.
9. W dniu 27 marca (środa) o godz. 18:30 na
plebanii odbędzie się spotkanie dla
wyjeżdżających w Sudety i do Czech (1-4
maj) oraz do Szwecji (4-6 czerwiec) z
dowodami osob Koszt wyjazdu w Sudety
570 zł + 300 koron czeskich, wpłacamy
zaliczkę 270 zł. Koszt wyjazdu do Szwecji z
dodatkowym śniadaniem i kolacją 600 zł. Na
zebraniu wpłacamy 2 ratę zaliczki 350 zł.
10. W dniu 6 kwietnia (sobota) Koło PRM
organizuje wyjazd na Misterium Męki
Pańskiej do najstarszego sanktuarium w
Polsce w Górce Klasztornej wyjazd z
Sobikowa o godz. 04:00 rano. Koszt 120 zł z
obiadem. Zaliczkę 70 zł. wpłacamy do 17
marca u p. Bogumiły Dusza (607 147 339)
lub u p. Ryszarda Rosłona kościelnego.
11. Trwa 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”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne” i bezpłatny
periodyk „Niecodziennik” na Wielki Post.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Strzeżmy się dorzucać cierpień
innym, bo to się nie podoba Panu…
Pozwalamy sobie na wydawanie
sądów rozmaitych i mówimy tam,
gdzie nie powinniśmy tego nieraz
powtarzać. /Dz 117/

Intencje Mszalne 10 III 2019 – 17 III 2019
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
Poniedziałek, 11.03.
18.00 + Jana Sychel w 30 dni po śmierci
Środa, 13.03.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Krystyny (im) i Stanisława Rosłonów
Piątek,15.03.
17.30 Droga Krzyżowa
18.00 + Antoniego Tywonka w 27 rocz. śm., Antoniego
i Stanisławy Michalskich, Jana Książka, Stanisława
Ogonka i Magdy Gerak
.
19.00 (Czachówek) int. wolna
Sobota, 16.03.
17.00 + Krzysztofa Szokalskiego w 5 rocz. śm. i zm. z
rodz. Balickich
17.30 + Józefa Kwiatkowskiego (im.), Antoniny,
Antoniego i Władysława Kwiatkowskich
18.00 + Henryka Chmielewskiego w 16 rocz. śm.,
Leokadii, Zdzisława, Cecylii i Józefa Chmielewskich
Niedziela, 17.03.
8.30 (Czachówek) + Marii i Józefa Kowalskich
8.30 (Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla
Stanisławy Rudzkiej z okazji 90 urodzin
10.00 + Michała Olesińskiego w 7 rocz. śm., Genowefy
i Franciszka Trzoch
10.00 + Bolesława Pilackiego w 19 rocz. śm. i Ireny
Pilackiej
12.00 + Zbigniewa Wlazło (im.), Anny Słomskiej
12.00 + Kazimiery i Tadeusza Zięcina, Stanisława
Gugały, dziadków Kozickich i Gugałów.
13.15 + Józefa (im.) i Marianny Molak i zm. z rodz.
Hiltów i Molaków
13.15 + Zbigniewa, Heleny i Władysława
Czupryńskich, Jana Należytego i Bronisławy Krawczyk
Spotkanie dla dzieci i rodziców I-Komunijnych

Tweet od Papieża
„Łagodność i czułość: te ludzkie
cnoty wydają się małe, mogą jednak
przezwyciężyć najtrudniejsze
konflikty”
/Franciszek/

Refleksja na
Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu
Kuszenie Jezusa przez szatana objawia
nam prawdę, że pokusa nie jest związana ze słabością, z
grzechem, lecz przede wszystkim z mocą. W
rzeczywistości bowiem nie jesteśmy kuszeni do tego,
czego nie potrafimy robić, lecz do tego co leży w zasięgu
naszych możliwości. Im większy jest w nas potencjał
możliwości tym większa jest pokusa. Doświadczenie
kuszenia nie dotyczy jak potocznie by się mogło
wydawać – tego, co słabe w człowieku, lecz tego, co w
nim mocne. Fakt, że Jezus jest bez grzechu oraz
obecność Ducha Świętego, który prowadzi Jezusa przez
pustynię nie może więc wykluczać doświadczenia
pokusy. Bezgrzeszność i asystencja Ducha Świętego są
bowiem znakami mocy Bożej, która spotyka się z
ostrym atakiem szatana. Kuszenie Jezusa przez diabła
stanowi wzór, w którym można zobaczyć schematy
pokus nękających współczesnego człowieka.
/Ks. Mirosław Stanisław Wróbel Instytut Nauk Biblijnych
KUL Jana Pawła II Lublin/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jeżeli diabeł kusił samego Boga Człowieka,
to pomyśl co ciebie jeszcze w życiu czeka
i ile jeszcze szatan będzie cię kusił do złego,
codziennie i nieustannie, przez lata kolego.
Ale by odszedł, powiedz jak Jezus do niego,
nie wystawiaj mnie na próbę, ani brata mego.
Kazimierz
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