Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 13(218) Rok V 31.03.2019 r
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Joz 5, 9a. 10-12 (Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę
w Ziemi Obiecanej)
Psalm responsoryjny: Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 9a) (Wszyscy zobaczcie,
jak nasz Pan jest dobry
Drugie czytanie: 2 Kor 5, 17-21 (Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie)
Ewangelia: Łk 15, 1-3.11-32 (Przypowieść o synu marnotrawnym)

WIZYTACJA KANONICZNA
W dniach 31 marca do 1 kwietnia w naszej
parafii będzie miała miejsce wizytacja JE Ks.
Kard. Kazimierza Nycza – Ordynariusza
Archidiecezji Warszawskiej. Szczególny to dla
nas zaszczyt gościć w tych dniach tak zacnego
Pasterza.
Wizytacja biskupia (kanoniczna, pasterska) – to potocznie odwiedziny, w
Kościele katolickim – czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz
działalności Ducha Świętego. Pierwsze wizytacje odbywały się za
pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie.
Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię w
swojej diecezji. W naszym przypadku ostatnia wizytacja obyła się w maju
2011 r. Dokonał jej
JE ks. bp Marian Duś.
Jeśli
zachodzą
uzasadnione
przeszkody
wizytacja może się nie
odbyć lub może być
odbyta
za
pośrednictwem
wysłannika, specjalnie
oddelegowanego
przez
biskupa.
Wysłannikiem takim,
może
być
biskup
pomocniczy, biskup
koadiutor,
wikariusz
generalny albo inny
prezbiter. Przed każdą
wizytacją do parafii
muszą
przyjechać
wizytatorzy, którzy
sprawdzają
poziom
nauczania dzieci i
młodzieży.
Wizytacji
kanonicznej
podlegają
wszystkie
dziedziny
życia
religijnego, moralnego,
apostolskiego i administracyjno- gospodarczego (stan i potrzeby kościoła
parafialnego, kaplic, cmentarza, sal katechetycznych, spisy inwentarza
kościoła, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Biskup
diecezjalny jest zobowiązany co pięć lat okazać protokóły wizytacyjne
papieżowi. Na str. 2 Wieści Parafialnych przedstawiamy krótka sylwetkę
JE ks. Kard. K. Nycza.
/Oprac: Kazimierz Dusza/
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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

Sylwetka JE Ks. Kard. Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego
JE Ks. Kard. Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 r. W latach 1967–1973 studiował w
Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia diakonatu otrzymał
8.05.1972 przez posługę kard. Karola Wojtyły, abp. metropolity krakowskiego. W 1976 uzyskał
licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W latach 1977–1980 odbył
studia doktoranckie w zakresie katechetyki na KUL, które uwieńczył w 1981 doktoratem
„Realizacja odnowy katechetycznej Soboru Watykańskiego II w archidiecezji krakowskiej”. W latach
1973–1975 był wikariuszem parafii św. Elżbiety w Jaworznie-Szczakowej, a następnie w latach
1975–1977 parafii św. Małgorzaty w Raciborowicach. Po ukończeniu studiów doktoranckich od 1981
do 1987 był wykładowcą katechetyki na PAT w Krakowie, jednocześnie pracował w Wydziale
Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 14 maja 198 papież JP II mianował Go biskupem
pomocniczym archidiecezji krakowskiej ze stolicą tytularną Villa Regis. Święcenia biskupie przyjął
4 czerwca 1988 w katedrze na Wawelu. Głównym konsekratorem był kardynał Franciszek
Macharski, arcybiskup metropolita krakowski. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Ex hominibus,
pro hominibus” (Z ludu i dla ludu). Był organizatorem trzech pobytów Jana Pawła II w Krakowie w
trakcie Jego podróży apostolskich do Polski.
9 czerwca 2004 Jan Paweł II mianował Go biskupem diecezjalnym diecezji koszalińskokołobrzeskiej. Urząd bp. objął kanonicznie podczas ingresu do katedry koszalińskiej 7 sierpnia 2004
r. 3 marca 2007 papież Benedykt XVI mianował Go arcybiskupem metropolitą warszawskim.
Powierzoną mu archidiecezję warszawską objął kanonicznie 1 kwietnia 2007 podczas ingresu do
bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 29 czerwca 2007 otrzymał z rąk papieża
paliusz metropolitalny. Jako arcybiskup metropolita warszawski objął urzędy wielkiego kanclerza
UKSW w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W 2008 zainicjował
obchodzony w pierwszą niedzielę czerwca Dzień Dziękczynienia. Decyzją papieża Benedykta XVI
9 czerwca 2007 został mianowany ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego w Polsce,
pozbawionych ordynariusza własnego obrządku.
20 października 2010 Benedykt XVI mianował Go kardynałem. 25 grudnia 2010 odbył
kardynalski ingres do archikatedry warszawskiej, natomiast 29 kwietnia
2011 uroczyście objął swój kościół tytularny w Rzymie – bazylikę Św.
Sylwestra i Marcina w Monti. W ramach KEP w 1999 został
przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego. W 2004 został
członkiem Rady Stałej, następnie jako kard. kierujący diecezją stał się
jej członkiem z urzędu. Ponadto w strukturach Episkopatu pełnił
funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Rady Ekonomicznej,
a także był członkiem Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Środków
Społecznego Przekazu, Zespołu ds. Społecznych Aspektów Intronizacji
Chrystusa Króla i Zespołu ds. Kontaktów z KE Niemiec. Wszedł
również w skład Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP. W 2010 został
przewodniczącym Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 29 grudnia 2010 decyzją Benedykta
XVI został członkiem dwóch dykasterii Kurii Rzymskiej: Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów oraz ds. Duchowieństwa, natomiast papież Franciszek
29 marca 2014 mianował go członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury.
W 2013 uczestniczył w konklawe, na którym papieżem został
wybrany Franciszek. W 2013 objął funkcję wielkiego przeora
zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w
Jerozolimie w którym przyznano mu rangę Kawalera Wielkiego
Krzyża. W 2015 otrzymał tytuł Baliwa Krzyża Wielkiego Honoru i
Dewocji Zakonu Maltańskiego. W czerwcu 2011 r. JE Ks. Kard.
Kazimierz Nycz odznaczył 1 osobę, a w styczniu 2014 r. 3 osoby z
naszej parafii medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”. /Oprac. na podstawie Wikipedii
Kazimierz Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś i jutro gościmy w parafii ks. kard.
Kazimierza Nycza. Trwa bowiem wizytacja
kanoniczna. Ks. Kardynał będzie uczestniczył we
wszystkich mszach św. niedzielnych 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.
2. 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.
3. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie
formacyjne w grupach dla kandydatów do
bierzmowania, Grupa formacyjna p. Marii Fiejki:
Spotkanie w Sobikowie w sobotę 6 kwietnia o
godz. 17.00, Grupa formacyjna ks. Michała: 6
kwietnia, o godz. 19:00.
4. 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 również dla mlodzieży bierzmowanej
o godz. 18.00 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 udział.
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 rodzinne przeżycie Świąt Wielkanocnych

Taca inwestycyjna będzie przeznaczona na
pokrycie kosztów wymiany zawieszenia dzwonów
na dzwonnicy i ich automatykę..
6. 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!
7. PZ Caritas i Koło Przyjaciół RM organizują 14
kwietnia o godz. 15.00 spotkanie wielkanocne dla
samotnych. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii
lub u p. Prezes PZ Caritas.
8. 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.
9. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o
zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.
10. Koło Przyjaciół RM informuje, że jest jeszcze
5 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 u p. Bogumiły Dusza (664 743
764) lub u p. Ryszarda Rosłona kościelnego.

11. Koło Przyjaciół RM przypomina, że w przyszłą
niedzielę zamykamy listę na wyjazd w Sudety i do
Czech na majówkę (1-4 maj) oraz promem do
Szwecji (4-6 czerwiec). Koszt wyjazdu w Sudety 570
zł + 300 koron czeskich,. Koszt wyjazdu do Szwecji z
dodatkowym śniadaniem i kolacją 600 zł.

12 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku
serdecznie zaprasza na kiermasz wielkanocny,
który w tym roku odbędzie się 6 kwietnia w godz.
14.00 do 17.00 w szkole.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia przekazujemy najpiękniejsze życzenia Bożego
błogosławieństwa, czułej opieki Matki Bożej i świętych Patronów.

Intencje Mszalne 31 III 2019 – 07 IV 2019
Niedziela, 31.03.
Tweet od Papieża
8.30 (Czachówek) + Jana i Genowefy Szymańskich
10.00 + Andrzeja Tywonka
„Róbmy sobie codziennie krótki
12.00 Za parafian
rachunek sumienia, aby nawrócić się do
12.00 + Aliny Kopyt w 10 rocz. śm., Jana i Wiesława
Pana. Pięć minut na zakończenie dnia
Kopyt
pomoże nam w rozważeniu i
CHRZEST: Bartosz Jabłoński
nieodkładaniu na później przemiany serca i
13.15 + Małgorzaty Fydrych w 2 rocz. śm., Czesława,
nawrócenia do Pana!” /Franciszek/
Antoniego i Józefy Rotuskich, Stanisława, Marianny i
Artura Grzesikiewicz.
Poniedziałek 01.04.
Refleksja na
18.00 + Andrzeja Sieńkowskiego, Jana i Krzysztofa
Czwartą
Niedzielę
Wielkiego Postu
Sieńkowskich
Środa,03.04.
Starszy brat miał rację: to było
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
niesprawiedliwe, że ojciec przyjął do domu
Za parafian, + Ryszarda Szypra (im.)
marnotrawnego syna i jeszcze wyprawił huczną ucztę
Piątek, 05.04.
z powodu jego powrotu. Dlaczego więc ojciec tak
17.30 Droga Krzyżowa
postąpił? Czy nie miał poczucia sprawiedliwości?
18.00 + Marianny Maciak w 30 dni po śmierci
Dla ojca ważniejszym od sprawiedliwości był jego syn.
19.00 (Czachówek) O bł. Boże dla Róży
Człowiek jest ważniejszy od sprawiedliwości! Czy
wobec
tego
poczucie
sprawiedliwości
jest
Sobota, 06.04.
niepotrzebne? Oczywiście jest potrzebne, ale tylko
7.10 Godzinki
wtedy, gdy przychodzi nam na myśl, żeby kogoś
7.30 Int. wolna
skrzywdzić. Sprawiedliwość nie powinna być po to
17.00 + Witolda Wrotka w 5 rocz. śm., Barbary
tylko, „by była sprawiedliwość”. Najpierw i przede
Ostrowskiej Bogusz
wszystkim trzeba ratować człowieka, a sprawiedliwość
17.30 + Andrzeja Fronczaka w 1 rocz. śm., Franciszka
jest potrzebna o tyle, o ile w tym pomaga. /Mieczysław
Prokopczyka w 6 rocz. śm., Marianny i Stanisława
Łusiak SJ/.
Fronczak, Wincentego Szczepańskiego
18.00 + Andrzeja i Józefa Michalskich, Anny i Józefa
Weekly tweet - wpis tygodnia
Dolińskich, Piotra i Franciszki Michalskich
Niedziela, 07.04.
8.30 (Czachówek+ Ryszarda Oneksiaka
Jest taki Ojciec który nie skąpi miłości,
10.00 + Szczepana i Cecylii Miszkowskich
nawet gdy syn zagubi cenny dar wolności
10.00 + Jadwigi (w 3 rocz. śm.) i Wacława
i utonie w morzu grzesznych uciech świata,
Augustyniak
gdy okaże skruchę, inna nań czeka zapłata.
12.00 + Stefana Kowalczyka w 7 rocz. śm., Antoniny i
Bo jak powiedział «był umarły, a znów ożył;
Józefa Kłoszewskich
zaginął, a odnalazł się »
12.00 + Krystyny Marcjanny i Wacława Lewandowskich
obyś i ty tego dnia dożył.
13.15 + Stanisławy Karbowiak w 5 roc. śm., Ryszarda,
Kazimierz
Zbigniewa, Wojciecha i Jacentego Ziembickich
13.15 O bł. Boże dla Eryka z okazji 18 urodzin
Z Dzienniczka św. s. Faustyny
18.00 + Eryki Majewskiej w 4 rocz. śm., Jerzego
Jezu, Prawdo Wiekuista, wzmocnij me siły słabe. Ty, Panie
Majewskiego w 2 rocz. śm.
wszystko możesz. Wiem, że niczym są wysiłki moje bez Ciebie. O
18.00 + Haliny, Heleny i Bolesława Jakubiak
Jezu, nie kryj się przede mną, bo ja żyć nie mogę bez Ciebie.
Spotkanie dla Bierzmowanych
Usłysz wołanie duszy mojej, nie wyczerpało się, Panie
miłosierdzie Twoje, a więc ulituj się na nędzą moją.
/Dz. 69/
Intencje spisano 29.03.2019
Do użytku wewnętrznego
Redakcja: Kazimierz Dusza
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