Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 14(219) Rok V 07.04.2019 r
Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Iz 43, 16-21 (Obietnica nowego wyzwolenia)
Psalm responsoryjny: Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)(Pan Bóg
uczynił wielkie rzeczy dla nas)
Drugie czytanie: Flp 3, 8-14 (Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do
powstania z martwych)
Ewangelia: J 8, 1-11 (Od tej chwili już nie grzesz)

KRZYŻ NIESIONY
MODLITWAMI I
SERCAMI PARAFIAN
12 kwietnia przejdziemy po
raz 6. Trasę Drogi Krzyżowej
ulicami Sobikowa, Czarnego
Lasu i Cendrowic. To drugie,
po procesji Bożego Ciała, publiczne wyznanie naszej wiary. Tok temu w 5-tą
rocznicową Drogę Krzyżową ks. wikariusz Michał Dłutowski w chwilę po
zakończeniu tego wzruszającego wydarzenia religijnego, powiedział:
„Nabożeństwo Drogi Krzyżowej pomogło nam zrozumieć, że jesteśmy jako
parafia wspólnotą Krzyża. Łączy On nas jako rzeczywistość zbawcza naszej
wiary, ale też przez jedność w naszych cierpieniach. Każdy obecnie ma jakiś
krzyż, ale wspólnie łatwiej go unieś. Z góry wyglądaliśmy jak Żywy Różaniec,
który objął nasze domostwa i nasze życie oraz poszczególne stany. Na
początku był Krzyż a zanim ludzie jak paciorki różańca.” Niech i w tym roku nie
zabraknie nas na ulicach i placach naszej parafii. Weźmy liczny udział w
przygotowaniach Drogi Krzyżowej na trasie głębokich rozważań stacyjnych. Do
zobaczenia wieczorem w piątek 12 kwietnia. /Opracował: KD/

Wizytacja kanoniczna JE
Kard. Kazimierza Nycza
Wizytacja kanoniczna JE ks. kard.
Kazimierza Nycza miała miejsce w
dniach 31 marzec i 1 kwietnia 2019 r.
Sprawozdanie 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

Wizytacja kanoniczna JE Kard. Kazimierza Nycza
Program wizytacji pierwszego dnia rozpoczął się mszą św. w kaplicy w Czachówku.
Po powitaniu Ks. Kard. o godz. 8.30 w bramie kaplicy w Czachówku sprawozdanie o
stanie parafii przedstawił
Ks. Prałat Włodzimierz
Czerwiński., Proboszcz,
w
imieniu
Rady
Duszpasterskiej powitał
Dostojnego Gościa p.
Kazimierz Durołek. Po
mszy św. sprawowanej
przez
Ks. wikariusza
Michała Dłutowskiego, sprawozdanie z
działalności Kółek Różańcowych z Czachówka i
Bronisławowa złożyła p. Teresa Pietranik. Za
Domowe Ogniska Miłosierdzia, sprawozdanie
odczytała p. Barbara Bulder, a za Komitet
zachowania
Kaplicy
w
Czachówku
sprawozdanie przedstawił Stanisław Winiarek.
Ksiądz kardynał otrzymał też piękne różowe orchidee. Po
mszy św. w asyście strażaków z Cendrowic, JE Ks. Kard.
Nycz w doskonałym humorze przejechał do kościoła w
Sobikowie gdzie mszę św. godz. 10:00 odprawił ks.
proboszcz w koncelebrze z ks. Matteo Campagnaro,
kapelanem Ordynariusza Archidiecezji Warszawskiej. Tu
sprawozdanie za Koło Przyjaciół Radia Maryja złożyła jego
Przewodnicząca Bogumiła Dusza, a za Parafialny Zespół
Caritas p. Prezes Elżbieta Talarek i animatorka p. Krystyna
Borowska z grupą młodzieży przygotowującej się do
Sakramentu Bierzmowania. Kolejnym sprawozdawcą był autor tej informacji - Kazimierz
Dusza, który oprócz sprawozdania z redagowania gazetki wręczył JE kard. Nyczowi
pierwszy nr „Ecclesia Nostra” i bieżący nr. 13/218 „Wieści Parafialnych”. Na zakończenie w imieniu PZ
Caritasu, Koła Przyjaciół RM i Redakcji. „Wieści Parafialnych” Ks. Ordynariusz Kard. Nycz został obdarowany
wykwintnym podarunkiem - „Krakowski Kredens” ze słodkościami robionymi ręcznie

według starej krakowskiej receptury i innymi wybornymi produktami na recepturach dawnej Galicji.
Z uwagi na szczupłość łam naszego tygodnika, więcej o bogatym programie pierwszego dnia wizytacji
kanonicznej celebracji mszy św. o godz. 12:00 przez JE Kard. Kazimierza Nycza, wspólnie z celebransem o.
Sylwestrem Kopytem paulinem, udzielonym sakramencie Chrztu św. Bartoszowi Jabłońskiemu, kolejnych

sprawozdaniach
już
w
/Opracowanie i zdjęcia . K. Dusza/

następnym

numerze

-

za

tydzień.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10. 00
Gorzkie Żale i 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. Z racji rekolekcji o godz. 18.00 zostanie
odprawiona Msza św. dla młodzieży bierzmowanej.
2. W poniedziałek zakończyliśmy wizytację kanoniczną.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w jej przygotowanie i przeprowadzenie
a szczególnie wszystkim grupom parafialnym oraz
firmom Agropol i p. Rudzkiego za dar ołtarza.
3. Wczoraj rozpoczęliśmy 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. Do chorych pójdziemy od godz. 14.00. Prosimy
o zgłaszanie chorych, którzy chcieliby aby odwiedzić ich
z komunią św. do zakrystii lub kancelarii. W środę dzień
spowiedzi. Szczegółowy program wywieszony jest w
gablotach przed kościołem i umieszczony na stronie
internetowej. Taca zbierana w poniedziałek, wtorek i
środę będzie naszym podziękowaniem ojcu
rekolekcjoniście za poniesiony trud. Prosimy o takie
zarezerwowanie czasu aby możliwy był jak
najliczniejszy w nich udziału. W wypadku strajku
szkolnego nauki rekolekcyjne nie będą głoszone w
szkołach. Wszystkie dzieci zapraszamy do kościoła w
poniedziałek, wtorek i środę na godz. 16.15.
4. W piątek 12 kwietnia o godz. 18.45 odprawimy
nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii.
Prosimy o pomoc w jej organizacji a szczególnie o
rozstawienie krzyży poszczególnych stacji a OSP w
Cendrowicach o zabezpieczenie trasy przejścia.
Zapraszamy. 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 Niedziela Palmowa.
Błogosławieństwo palm przed każdą Mszą św. Uroczysta
procesja z palmami odbędzie się przed Mszą Św. o godz.
12.00 oraz przed Mszą św. dla dzieci o godz. 13.15.
Dzieci i wiernych prosimy by na początku Eucharystii
zgromadzić się przy wejściu do Kościoła, ponieważ tam
rozpoczniemy Mszę Św. i procesję na pamiątkę
uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Po Mszy
św. wyjątkowo spotkanie formacyjne dla dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodziców.
6. Parafia NMP Królowej Pokoju w Baniosze zaprasza 12
kwietnia (piątek) na Ekstremalną Drogę Krzyżową.
Rozpoczęcie o godz. 19.00 Mszą Św., potem wyjście
EDK. Będą do wyboru 2 trasy. Pierwsza: Baniocha –
Krępa – Uwieliny – Biały Ług – Pieczyska – Sułkowice –
Czarny Las – Sierzchów – Ługówka – Baniocha (długość

41 km). Druga: Baniocha – Marianki – Baniocha.
(długość 21 km). Osoby idą w milczeniu, samotnie lub w
małych grupach. Dokładna mapa, informacje i zapisy na
stronie internetowej www.edk.org.pl – trasa niebieska
(NMP Królowej Pokoju) i żółta (św. Stanisława
Papczyńskiego).
7. 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!
8. 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.
9. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę
funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy
mieszkańcom Nowych Grobic, Grobic, Staniszewic oraz
Cendrowic za już złożone ofiary.
10. W dniu 14 kwietnia w niedzielę palmową w godz.
popołudniowych Koło Przyjaciół Radia Maryja
organizuje wyjazd na film „Miłość i miłosierdzie” o życiu
św. s Faustyny. Bilety w cenie 30 zł. Lista osób
ograniczona. Wpłaty u p. Bogumiły Dusza (664 743 764)
lub u p. Ryszarda Rosłona w zakrystii.
11. KPRM informuje, że na rejs promem do Szwecji (4-6
czerwiec) jest jeszcze 4 miejsca. Koszt wyjazdu do
Szwecji 600 zł. + ok. 200 koron szwedzkich. W korony
czeskie do Czech i szwedzkie zaopatrujemy się we
własnym zakresie.
12. KPRM przyjmuje zapisy do Częstochowy na
spotkanie Rodzin RM w dniu 14 lipca.
13. Księżą Marianie zapraszają w sobotę 13 kwietnia o
godz. 15.00 na Misterium Męki Pańskiej wystawiane jak
co roku na Rynku.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii
są do nabycia „Gość Niedzielny” z filmem DVD „Ignacy
Loyola” i „Niedziela”. W zakrystii jest do odbioru
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne” i
bezpłatny periodyk „Niecodziennik” z praktycznym
przewodnikiem po sakramencie pokuty i pojednania.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Pokąd żyjemy, miłość Boża w nas wzrasta. Aż
do śmierci winniśmy się starać o miłość Bożą.
Poznałam i doświadczyłam, że dusze, które żyją
w miłości, odznaczają się wielkim światłem w
poznawaniu rzeczy Bożych, jak we własnej
duszy, tak i w duszach innych. I dusze proste,
nie mające wykształcenia, odznaczają się
wiedzą. /Dz. 1191/

Intencje Mszalne 07 IV 2019 – 14 IV 2019
Niedziela, 07.04.
8.30 (Czachówek+ Ryszarda Oneksiaka
10.00 + Szczepana i Cecylii Miszkowskich
10.00 + Jadwigi (w 3 rocz. śm.) i Wacława Augustyniak
12.00 + Stefana Kowalczyka w 7 rocz. śm., Antoniny i
Józefa Kłoszewskich
12.00 + Krystyny Marcjanny i Wacława Lewandowskich
13.15 + Stanisławy Karbowiak w 5 roc. śm., Ryszarda,
Zbigniewa, Wojciecha i Jacentego Ziembickich
13.15 O bł. Boże dla Eryka z okazji 18 urodzin
18.00 + Eryki Majewskiej w 4 rocz. śm., Jerzego
Majewskiego w 2 rocz. śm.
18.00 + Haliny, Heleny i Bolesława Jakubiak
Spotkanie dla Bierzmowanych
Poniedziałek 08.04.
10.00 + Ireny i Sylwestra Kolczyńskich, dziadków
Łuszczyk
18.00 Rez. Tywonek
19.30 (Czachówek) Int. wolna
Wtorek, 09.04.
10.00 Int. wolna
18.00 + Aleksandra, Witolda i Jerzego Stankiewicz,
Marcjanny, Michała, Zofii Stefana i Zygmunta Górka,
Henryki Choińskiej
19.30 (Czachówek) Int. wolna
Środa,10.04.
8.45 W int. społeczności SP w Cendrowicach
10.00 in. Wolna
11.15 W int. społeczności szkół w Czaplinku,
Czachówku i Dobieszu
18.00 + Antoniego Wiśniewskiego w 5 rocz. śm. i zm. z
rodz. Wiśniewskich i Szturemskich
19.30 (Czachówek) + Krzysztofa Domańskiego w 22 rocz.
śm.
Piątek, 12.04.
18.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marianny Bąbik z
okazji 94 urodzin
18.45 Droga Krzyżowa ulicami parafii
Sobota, 13.04.
16.30 + Tadeusza Bąbika w 3 rocz. śm.
17.00 O bł. Boże dla Heleny i Wiesława Jaroń w 50 rocz.
ślubu
18.00 + Stanisława Manturzyka w 16 rocz. śm., Ireny
Manturzyk, Hanny Jeleń, Józefa Sadowskiego i zm. z rodz.
Manturzyków i Kasprzaków
Niedziela, 14.04.
8.30 (Czachówek) + Ryszarda Szymańskiego
10.00 + Ryszarda, Heleny i Stanisława Piasków

Tweet od Papieża
„Odwaga spotkania i wyciągniętej
ręki jest drogą pokoju i zgody dla
ludzkości!”
/Franciszek/

12.00 + Jerzego Kur w 8 rocz. śm., Jana, Marka i Tadeusza Gawęd
CHRZEST: Krystian Urbanowicz
13.15 + Jerzego Winiarka
Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych
Intencje spisano 05.04..2019

Refleksja na
Piątą Niedzielę Wielkiego Postu
Na kilka dni przed śmiercią Jezus musi
ponownie zmierzyć się z ludzką obłudą i hipokryzją.
„Specjaliści od wyszukiwania zła u innych”
(faryzeusze) przyprowadzili do Jezusa grzeszną
kobietę, którą zastali na cudzołóstwie. W Starym
Testamencie za cudzołóstwo groziła kara śmierci .
Kara ta nie była od dawna stosowana. Ale w tym
wypadku miała posłużyć jako pułapka. Co odpowie
Jezus? Jeżeli każe uwolnić kobietę, podepcze prawo i
wykaże nadmierny liberalizm. Jeżeli każe ją
ukamienować, okaże się nieludzki i niemiłosierny,
straci zaufanie ludu. Jezus, w zamierzeniu faryzeuszy,
powinien zostać zdyskredytowany, niezależnie od
odpowiedzi. A co czyni Jezus? Jezus nie ocenia kobiety,
ani nie wydaje wyroku, chociaż On jeden ma do tego
prawo. Jezus pochyla się i kreśli na ziemi jakieś znaki.
Milczy. Zwróćmy uwagę na wagę tego momentu.
Milczenie Jezusa uspokaja emocje tłumu, żądnego
krwi. Milczenie sprawia, że na tę zalęknioną kobietę
spływa pokój i łaska. /Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Łatwo miotać kamieniem w drugiego człowieka
i razić słowami, zwłaszcza gdy nie ucieka.
Rzuć pierwszy gdy jesteś bez grzechu, Pan powiedział,
ale przecież nie ma takich i On dobrze wiedział
i ty też znając swe życie, o tym dobrze wiesz.
Dlatego Jezus dał Ci warunek

«Idź i odtąd już nie grzesz».

Kazimierz
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