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Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Wj 3, 1-8a. 13-15 (Powołanie Mojżesza)
Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 (R.: por. 8a) (Pan jest
łaskawy, pełen miłosierdzia)
Drugie czytanie: 1 Kor 10, 1-6. 10-12 (Życie Izraela na pustyni jest
zapowiedzią rzeczy przyszłych)
Ewangelia: Łk 13, 1-9 (Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie)

UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
25 marca w poniedziałek obchodzić
będziemy Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Uroczystość Zwiastowania
zaczął najpierw wprowadzać Kościół
wschodni już od V wieku. Na Zachodzie przyjęło się to święto od czasów
papieża św. Grzegorza Wielkiego (+604). Było to początkowo święto Pańskie.
Akcentowano przez nie nie tylko moment Zwiastowania, ale przede wszystkim
Wcielenia się Chrystusa Pana, czyli akt pierwszy Jego przyjścia na ziemię, i
rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd w liturgii. Jedynie
pobożny lud nadał temu świętu charakter maryjny, czyniąc pierwszą osobą
Najświętszą Maryję Pannę jako "błogosławioną między niewiastami", wybraną
w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Najdawniejszy
wizerunek tego typu zachował się w katakumbach św. Pryscylli, pochodzi
bowiem z II wieku. Maryja siedzi na krześle, przed Nią zaś anioł w postaci
młodzieńca, bez skrzydeł, za to w tunice i w paliuszu, który gestem ręki wyraża
rozmowę. Podobne malowidło spotykamy w III wieku w katakumbach św.
Piotra i Marcelina. Od wieku IV widzimy archanioła Gabriela ze skrzydłami. Ma
on w ręku laskę podróżną albo lilię. Na łuku tęczy w bazylice Matki Bożej
Większej w Rzymie wśród dziewięciu obrazów-mozaik barwnych jest również
scena Zwiastowania (IV wiek).Temat Zwiastowania Pańskiego to temat rzeka,
trudno wymienić choćby najważniejsze dzieła ukazujące to wydarzenie, które
inspirowało malarzy - tych wielkich, którzy przeszli do historii sztuki, i tych
mniejszych, którzy pozostawili swe obrazy po licznych świątyniach, gdzie do
dziś wzruszają, każą myślą przenosić się do Nazaretu, gdzie dokonało się
Zwiastowanie Pańskie, gdzie Chrystus wszedł w dzieje świata. /Niedziela - Jan
Uryga, wybrał 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

Domowe Ogniska Miłosierdzia
cz.1 - zasady ogólne
Domowe Ogniska Miłosierdzia to inicjatywa, która jest
odpowiedzią wiary, nadziei i miłości na liczne zagrożenia
naszych rodzin.

Bóg powołał nas do sprawiedliwości, pokoju i radości.
Do współtworzenia tej rzeczywistości, w której żyjemy. Mamy budować królestwo Boże
pośród nas przez miłosierdzie i wzajemny szacunek. Czy to nie wspaniałe zadanie? Bóg
daje ci ziemię obiecaną, na której będziesz bezpieczny i obronisz swoją własność. Jest nią
Dekalog. Jeśli go zachowasz będziesz błogosławiony i szczęśliwy. Lecz bardzo ważne,
żeby go zachowali wszyscy twoi najbliżsi. Wiemy dobrze, że bez pomocy Jezusa
Chrystusa to nam się nie uda. Bóg liczy na ciebie, że dochowasz mu wierności. Niestety ze
zdumiewającą prędkością następuje coś odwrotnego – upadek moralny naszych domów.
Tysiące polskich rodzin rozbitych przez grzech cudzołóstwa z przyzwoleniem rodziców lub
ich obojętnością. Co powoduje, że wiele tysięcy dzieci żyje jak sieroty nie mające stałego
kontaktu z ojcem lub matką. Porażająca ilość ludzi uzależnionych jest od alkoholu,
narkotyków, współczesnych mediów: komputerów, telewizorów, telefonów komórkowych,
itp. Doprowadza społeczeństwo polskie pozbawione jeszcze stabilnych warunków
materialnych do rozpaczy. Ten stan rzeczy jest konsekwencją braku życia duchowego.
Można stwierdzić krótko, kto przegrywa czas na modlitwę – przegrywa i w życiu. Daje
sobie ukraść to, co najcenniejsze: miłość, wierność i uczciwość. Te wszystkie wartości,
które ślubował przed Bogiem i wspólnotą Kościoła drugiej osobie tworząc przymierze
małżeńskie. Jeśli odrzuci się Dekalog, to pomiędzy nami pozostanie nieufność,
niesprawiedliwość, gniew, niezgoda, chciwość i nieczysta rządza.
Bez wierności Bogu człowiek staje się istotą dążącą do samozatracenia. Dokonuje
zniszczenia wszystkiego, co otrzymał od Boga oraz niszczy nie tylko siebie, ale i innych
wokół siebie – swoją rodzinę. Nie możemy być obojętni na rzeczywistość grzechu, który
niszczy nas jak najgorsza zaraza. Wobec niego jak pokazuje życie Jezusa nie ma
tolerancji i przyzwolenia, lecz pozostaje ciągła troska o nawrócenie tych, którzy błądzą i są
w niewoli złego ducha. To było misją Jezusa Chrystusa: przynieść ulgę cierpiącym i
uwolnić spod mocy zła osobowego. Dokonać się to może tylko wtedy, kiedy
przeprowadzimy naszych bliskich przez bramę modlitwy i pokuty do życia w pełni łaski w
sakramentach świętych – do osobistego doświadczenia Boga Żywego. Warto pamiętać, że
Bóg nie pozostawił nas samych i w sytuacjach beznadziejnych potrafi objawić swoją
wszechmoc. Przecież otrzymaliśmy orędzie nadziei – orędzie Bożego Miłosierdzia, które
przede wszystkim jest adresowane przez Boga do każdej rodziny, umiejmy je odczytać
dziś i w przyszłości. Gromadźmy się w domach na wspólnych modlitwach do Bożego
Miłosierdzia, aby obronić, to co nam najdroższe – nasze rodziny. Bóg nie po to dał nam to
przesłanie, byśmy je zlekceważyli i jako drogocenną szczepionkę przyjmowali
systematycznie kiedy gorączka choroby nas osłabia. Mówi się, że rodzina to podstawowa
komórka społeczna, jeśli ona nie przyjmie lekarstwa jakim jest ucieczka do Bożego
Miłosierdzia, bardzo szybko cały organizm, którym jest społeczeństwo zacznie chorować,
co może spowodować śmierć całego narodu.
Walczmy więc o rodzinę, a wtedy przez nią przyjdzie wyzwolenie od zagłady cywilizacji śmierci,
która jak olbrzym na glinianych nogach rozpadnie się pod wpływem modlitwy „miej miłosierdzie
dla nas i całego świata”. I Bóg okaże swoje miłosierdzie dla tych, co Go wzywają i przywróci
wierność i miłość, która dziś jest rzadkością!
/Ks. Michał Dlutowski/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Po wszystkich
Mszach św. nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać
będzie ofiary do puszek na rzecz swoich
podopiecznych, w tymna potrzeby poszkodowanej
rodziny w pożarze domu w Czachówku.
Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę.
2. Po Mszy św. o godz. 13.15 zapraszamy
rodziców i dzieci rocznicowe na spotkanie i
konferencję.
3. Jutro Zwiastowanie Pańskie, Dzień Świętości
Życia. Zapraszamy do modlitwy podczas Mszy
św. o godz. 18.00.
4. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z prośbą o
przekazywanie trwałych produktów spożywczych
do paczek wielkanocnych dla swoich
podopiecznych. Dary możemy składać do kosza
wystawionego przy bocznym ołtarzu, w kaplicy w
Czachówku oraz w sklepach spożywczych w
Czachówku i Gabryelinie. Wszystkim
ofiarodawcom w imieniu Caritas i podopiecznych
składamy serdeczne Bóg zapłać!
5. Parafialny Zespół Caritas pragnie zorganizować
14 kwietnia o godz. 15.00 spotkanie wielkanocne
dla samotnych. Zgłoszenia przyjmujemy w
zakrystii lub u p. Prezes Parafialnego Zespołu
Caritas.
6. W sobotę 6 kwietnia o godz. 18.00
rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Potrwają
one do środy 10 kwietnia. Nauki rekolekcyjne
głoszone będą na wszystkich Mszach św.
niedzielnych oraz w dni powszednie o godz. 10.00
i 18.00 w kościele oraz o godz. 19.30 w
Czachówku. We wtorek dzień chorych. Prosimy o
zgłaszanie chorych, którzy chcieliby aby
odwiedzić ich z komunią św. do zakrystii lub
kancelarii. W środę dzień spowiedzi. Szczegółowy
program wywieszony będzie w gablotach przed
kościołem i umieszczony na stronie internetowej.
Prosimy o takie zarezerwowanie czasu aby
możliwy był jak najliczniejszy w nich udziału.
7. 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.
8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Marcin Piotr Gaćkowski, kawaler i Wioleta
Stańczykowska, panna, oboje z Buczynowa w par.

tutejszej - zapowiedź druga. Narzeczonych
polecamy modlitwie wiernych.
9. Z okazji wizytacji parafialnej prosimy w
czwartek 28 marca o pomoc w sprzątnięciu
kościoła i plebani oraz ich otoczenia. Zgłoszenia
przyjmujemy w zakrystii.
10. W przyszłą 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.
11. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o
zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.
Dziękujemy mieszkańcom Parceli Sobikowskiej,
Czaplina i Ludwikowa za już złożone ofiary.
12. Koło Przyjaciół RM przypomina, że w dniu
27 marca (środa) o godz. 18:30 na plebanii będzie
spotkanie wyjeżdżających w Sudety i do Czech na
majówkę (1-4 maj) oraz do Szwecji (4-6 czerwiec)
z dowodami osobistymi. 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. Jest jeszcze 5
miejsc na wyjazd do Szwecji i 11 miejsc na
„Różaniec na wodzie” w dniach 14-15 sierpnia do
Augustowa i Studzienicznej.
13. Koło Przyjaciół RM informuje, że jest jeszcze
6 miejsc na Misterium Męki Pańskiej do
najstarszego sanktuarium w Polsce w Górce
Klasztornej Wyjazd z Sobikowa w dniu 6 kwietnia
(sobota) o godz. 04:00 rano. Koszt 120 zł z
obiadem. Wpłaty do 17 marca u p. Bogumiły
Dusza (607 147 339) lub u p. Ryszarda Rosłona
kościelnego.
14. 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.
15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.

Intencje Mszalne 24 III 2019 – 31 III 2019
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
Poniedziałek 25.03.
18.00 + Haliny Kozłowskiej, Ireny i Mariana Orził, Jana
i Stefanii Łukasiewicz
Środa, 27.03.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian, Za dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę
oczyszczenia
Piątek, 29.03.
17.30 Droga Krzyżowa
18.00 int. wolna
19.00 (Czachówek) int. wolna
Sobota, 30.03.
17.30 + Marianny Gryczka w 14 rocz. śmierci,
Apoloniusza Gryczka w 3 rocz. śmierci
18.00 + Gabrieli i Jana Wójcików, Zofii Miszkowskiej,
Heleny Dolińskiej
Niedziela, 31..03.
8.30 (Czachówek) + Jana i Genowefy Szymańskich
10.00 + Andrzeja Tywonka
12.00 Za parafian
12.00 + Aliny Kopyt w 10 rocz. śm., Jana i Wiesława
Kopyt
CHRZEST: Bartosz Jabłonski
13.15 + Małgorzaty Fydrych w 2 rocz. śm., Czesława,
Antoniego i Józefy Rotuskich, Stanisława, Artura i
Marianny Grzesikiewicz
Intencje spisano 22.03.2019

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
O Boże Wiekuisty, w którym miłosierdzie jest
niezgłębione – a litości skarb jest
nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i
pomnóż w nas miłosierdzie Swoje, abyśmy w
chwilach ciężkich nie rozpaczali, ani upadali
na duchu, ale z wielką ufnością poddawali się
woli Twojej świętej, która jest miłością i
miłosierdziem samym.
/Dz.950/

Tweet od Papieża
„Modlitwa nadaje treść i żywotność
temu wszystkiemu, co robimy!”
/Franciszek/

Refleksja na
Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu
Czy myślisz, że ofiary współczesnych
wojen i kataklizmów byli większymi grzesznikami od
Ciebie, skoro spotkało ich to nieszczęście? Wszyscy
potrzebujemy nawrócenia. Kataklizmy i inne
nieszczęśliwe wypadki nie są karą za grzechy,
ale wezwaniem do nawrócenia dla tych, którym nic
złego się nie przytrafiło. Kataklizmy, wojny i inne
nieszczęśliwe wypadki przypominają nam o istnieniu
piekła, które czeka na egoistów nie mających ochoty
odmienić się na wzór Boga samego. Bóg nas ostrzega
przed piekłem, ale jednocześnie pielęgnuje i karmi. Kto
podda się tej pielęgnacji i posili należycie Bożą
Miłością, ten wyda owoc wiecznego życia w Niebie.
/Mieczysław Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus zadaje nam pytanie, każdemu po kolei.

« Czy…byli większymi grzesznikami
niż inni…z Galiliei?
Bynajmniej, …jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie»
i daje czas każdemu, czy to rozumiecie?
Grzech niewiary jest wielki jak przestępstwo
karane śmiercią.
Czy chcesz żyć w grzechu i być ukarany
na równi z mordercą?
Kazimierz
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