Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 11(216) Rok V 17.03.2019 r
Druga Niedziela Wielkiego Postu – Ad Gentes
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Rdz 15, 5-12. 17-18 (Bóg zawiera przymierze z
Abrahamem)
Psalm responsoryjny: Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b)
(Pan moim światłem i zbawieniem moim)
Drugie czytanie: Flp 3, 17 – 4, 1 (Chrystus przekształci nasze ciała na
podobne do swego chwalebnego ciała)
Ewangelia: Łk 9, 28b-36 (Przez cierpienie do chwały
zmartwychwstania)

ŚWIĘTY JÓZEF - OBLUBIENIEC MARYI
Wspomnienie Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
w kalendarzu liturgicznym Kościół obchodzi 19 marca w sposób
uroczysty. Bardzo pięknie wyrażają prawdę o św. Józefie
niektóre pieśni: "Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za
Opiekuna...". Hebrajskie imię Józef oznacza tyle, co "Bóg
przydał".
Św.
Józef pochodził z
królewskiego
rodu
Dawida.
Pomimo tego, że
pochodził
z
takiego
rodu,
zarabiał na życie
trudniąc
się
obróbką
drewna. Mieszkał
zapewne
w
Nazarecie. Nie był
on według ciała
ojcem
Jezusa
Chrystusa. Był
nim
jednak
według
żydowskiego
prawa
jako
małżonek Maryi.
Zaręczony
z
Maryją stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił
wówczas dyskretnie się usunąć, ale po nadprzyrodzonej
interwencji wziął do siebie Maryję, a potem jako prawdziwy Cień
Najwyższego pokornie asystował w wielkich tajemnicach.
Chociaż Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak
według otoczenia św. Józef był uważany za Jego ojca.
(Cd na str.2)
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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

Święty Józef - oblubieniec Maryi
On to kierował w drodze do Betlejem, nadawał Dzieciątku imię, przedstawiał Je
w świątyni jerozolimskiej i uciekając do Egiptu ocalił przed prześladowaniem
króla Heroda i powrót do Nazaretu po śmierci Heroda. Widzimy jeszcze św.
Józefa w czasie pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy na święto
Paschy. Potem już się w Ewangelii nie pojawia. Niektórzy sądzą, że wkrótce
potem zakończył życie w obecności Pana Jezusa i Najświętszej Maryi, na Ich
rękach i miał uroczysty pogrzeb, bo w ich obecności. Może dlatego św. Józef jest
uważany za szczególnego patrona dobrej śmierci.
Św. Józefa Oblubieńca NMP i żywiciela - głowy Najświętszej Rodziny, powołał Pan
Bóg jako męża o niezwykłej cnocie. Dlatego słusznie stawiają oni św. Józefa na
czele wszystkich świętych Pańskich, a Kościół obchodzi jego doroczną pamiątkę,
pomimo Wielkiego Postu, jako uroczystość. Liturgiczne święto św. Józefa po raz
pierwszy spotykamy w IV w. w pobliżu Jerozolimy w klasztorze św. Saby. Papież
Sykstus IV w 1479 r. wprowadził to święto do mszału rzymskiego i brewiarza, a
papież Grzegorz XV rozszerzył je na cały Kościół. W pierwszej połowie XIX w.
przełożeni generalni 43 zakonów wystąpili do Stolicy Apostolskiej z prośbą o
ustanowienie osobnego święta Opieki Świętego Józefa nad Kościołem Chrystusa.
Papież bł. Pius IX przyczynił się do ich prośby i w 1847 r. ustanowił to święto.
Natomiast papież św. Pius X podniósł je do rangi uroczystości. Papież Pius XII
wprowadził na dzień 1 maja wspomnienie św. Józefa Robotnika. Papież Benedykt
XV w 1919 r. do Mszy św., w której wspomina św. Józefa dołączył osobną o nim
prefację. Pierwszą w dziejach Kościoła encyklikę o św. Józefie wydał papież Leon
XIII. Wreszcie papież św. Pius X zatwierdził litanię do św. Józefa, do odmawiania
publicznego. W Polsce kult św. Józefa jest bardzo żywy. Już na przełomie XI i XII
w. w Krakowie obchodzono 19 marca jego święto. W XVII i XVIII w. nastąpił
największy rozwój nabożeństwa do św. Józefa. W 1645 r. ukazały się godzinki ku
czci św. Józefa. W XVII w. wybudowano największe sanktuarium św. Józefa w
Polsce, w Kaliszu. Znajduje się tam obraz pochodzący z tegoż wieku, który w 1786
r. Prymas Polski Władysław Aleksander Łubieński, ogłosił urzędowo za cudowny.
Papież Pius VI w 1783 r. wydał dekret zezwalający na koronacje obrazu, ale
dokonała się ona dopiero w 1796 r.
Niech św. Józef wyprasza Kościołowi i światu, każdemu z nas, błogosławieństwo
Ojca i Syna i Ducha Świętego".
/ Oprac. Józef Rydzewski Niedziela Edycja podlaska /

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu Ad
Gentes. Będziemy ją obchodzili pod hasłem
Misjonarze mocą Ducha. Jest to dzień modlitwy,
postu i solidarności z misjonarzami. Tego dnia
ofiara do puszek jest przeznaczona na rzecz dzieła
pomocy misjonarzom Ad Gentes. 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.
2. Po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie dla
rodziców i dzieci I Komunijnych.
3. W tym tygodniu zostało zmienione zawieszenie
dzwonów i założona ich automatyka. Koszt całej
wymiany wyniósł 25 000,- zł. W pierwszą
niedziele miesiąca taca inwestycyjna będzie
przeznaczona na pokrycie tego zadania. Dzwony
będą bić jak dotychczas. Dodatkowo o godz.
18.00 na „Anioł Pański”.
4. 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.
5. 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.

6. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
– Marcin Piotr Gaćkowski, kawaler i Wioleta
Stańczykowska, panna, oboje z Buczynowa
w par. tutejszej - zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.
7. W przyszłą niedzielę czwarta niedziela
miesiąca. Po wszystkich Mszach św. nasz
Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie
ofiary do puszek na rzecz swoich
podopiecznych, w tym na
potrzeby poszkodowanej rodziny w pożarze
domu w Czachówku. Serdeczne Bóg zapłać
za każdą ofiarę.

8. W niedzielę 31 marca i poniedziałek 1 kwietnia
w parafii odbędzie się wizytacja biskupia. Naszą
parafię wizytować będzie ks. kard. Kazimierz
Nycz. W niedzielę ks. Kardynał będzie

uczestniczył we wszystkich mszach św. na których
poszczególne grupy będą składać sprawozdania ze
swojej działalności. O godz. 16.00 odprawione
zostanie na cmentarzu specjalne nabożeństwo za
zmarłych pochowanych na naszej nekropolii.
Zapraszamy do udziału w nim. W poniedziałek
odbędą się spotkania i wizyty w instytucjach i
domach naszej parafii.
9. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o
zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.
10. 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 osób
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.
11. 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.
12. Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Cendrowicach informuje o naborze do klasy
siódmej sportowej. Spotkanie informacyjne
odbędzie się 25 marca 2019 r. o godz. 18.00 w
szkole.
13. 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.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Wnętrzności miłosierdzia Bożego
otwarte dla nas, Przez żywot Jezusa
na Krzyżu rozpięty, Nie powinieneś
wątpić, ani rozpaczać grzeszniku, Ale
ufać miłosierdziu, bo i ty możesz
zostać święty. /Dz. 522/

Intencje Mszalne 17 III 2019 – 24 III 2019
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
Poniedziałek 18.03.
17.30 + Barbary Siemińskiej w 1 rocz. śm.,
Waldemara Cybulskiego i Bogusława Siemińskiego
18.00 + Marka Sprysaka w 30 dni po śmierci
Wtorek, 19.03.
18.00 + Józefa (im) i Wandy Marczak, zm. z rodz.
Marczaków
Środa, 20.03.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
+ Zofii i Antoniego Matysiak, Heleny i Jakuba
Szóstkiewiczów, Rozalii Krawczyk, Siostry Henryki
Matysiak
Piątek, 22.03.
17.30 Droga Krzyżowa
18.00 int. wolna
19.00 (Czachówek) int. wolna
Sobota, 23.03.
17.00 + Marianny Szymańskiej w 13 rocz.
śm.,Stanisława Szymańskiego i Józefa Szweda
17.30 + Pawła Pęczka w 5 rocz. śmierci
18.00 + Marianny i Józefa Maciak, Stanisławy
Kaczmarskiej, Jadwigi Grzesiak
Niedziela, 24..03.
8.30 (Czachówek) + Jana Książka
10.00 + Józefa, Marianny i Franciszka Łuczaków,
dziadków Łuczaków i Gazdów
12.00 + Franciszka Kucińskiego w 37 rocz. śm., zm. z
rodz. Kucińskich i Borowskich, Kazimiery, Mirosława i
Józefa Gut, Józefy i Henryka Rudzkich
13.15 + Stanisławy Piekarniak w 4 rocz. śm., Ryszarda
i Tadeusza Piekarniaków, Zdzisława Chmielewskiego,
Sławomira Borowskiego, dziadków Piekarniaków i
Szóstkiewiczów Spotkanie rodziców i dzieci
Rocznicowych
Intencje spisano 15.03.2019 r.

Tweet od Papieża
„Na początku Wielkiego Postu
dobrze nam zrobi prośba o łaskę
zachowania w pamięci wszystkiego,
co Pan dla nas uczynił, jak bardzo
nas umiłował!”
/Franciszek/

Refleksja na
Drugą Niedzielę Wielkiego Postu
Być może nie raz spotykaliśmy się z
zarzutem: "Skoro jesteś wierzący w Boga, to dlaczego
twoje życie jest naznaczone trudem i cierpieniem, tak
samo jak życie niewierzących?". Skoro jestem synem
Boga, to dlaczego moje życie nie jest łatwe i przyjemne.
I dlaczego to nie ja rządzę na tym świecie. Ba! Nawet
Bóg nie rządzi, bo ludzie robią co chcą!
Oto współczesne kuszenie. Odpowiedzi Jezusa na to
kuszenie pozostają aktualne i warto abyśmy uczynili je
swoimi regułami postępowania: "Nie samym chlebem
żyje człowiek"; "Nie będę wystawiał na próbę Pana,
Boga swego"; "Panu, Bogu swemu, będę oddawał
pokłon i Jemu samemu służyć będę". Kto stosuje w
życiu te trzy zasady, będzie miał na pewno udane życie.
Udane, bo wieczne w Niebie. / Mieczysław Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Tyle razy Jezus przemienia się na Górze – Ołtarza
i co niedziela to Przemienienie się powtarza.

«To jest Syn mój, Wybrany,
Jego słuchajcie!»

I gdy wyjdziecie z kościoła nie zapominajcie
I nie stawiajcie swoim bożkom namiotów od nowa
Bo Ołtarz jest Górą Przemienienia,
a my świadkami blasku chwały Boga.

Kazimierz

Za tydzień: Domowe Ogniska Miłosierdzia cz.1
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia przekazujemy
najpiękniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, czułej
opieki Matki Bożej i świętych Patronów.
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