Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 19(224) Rok V 12.05.2019 r
Czwarta Niedziela Wielkanocna
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Dz. 13, 14. 43-52 (Apostołowie zwracają się do pogan)
Psalm responsoryjny: Ps. 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c) (My ludem Pana i Jego
owcami)
Drugie czytanie: Ap 7, 9. 14b-17 (Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł
wód życia)
Ewangelia: J 10, 27-30 (Jezus daje swoim owcom życie wieczne)

ŚWIĘTY MACIEJ APOSTOŁ
W
dniu
14
maja
obchodzić
będziemy
patronalne święto św.
Macieja
Apostoł, Święty Maciej,
urodził się w Judei. był
jednym z 72 uczniów
Pana
Jezusa,
towarzysząc
Mu
od
samego chrztu, Wybrano go do grona dwunastu po
Wniebowstąpieniu Jezusa drogą losowania. po samobójczej
śmierci Judasza. Był pochodzenia żydowskiego, jak na to
wskazuje pochodzenie wszystkich Apostołów, a także uczniów
Chrystusa. Głosił Ewangelię w Judei, potem w Etiopii, wreszcie
w Kolchidzie, na rubieżach Słowian. Poniósł śmierć męczeńską
w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego i
jego zdrajca. Relikwie św. Macieja miała odnaleźć św. Helena,
cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego. Św. Maciej jest
patronem m.in. budowniczych, kowali, cieśli, cukierników i
rzeźników, niepłodnych małżeństw oraz pierwszoklasistów
Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.
/Opracował: 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

PAMIĘTNA PIELGRZYMKA W SUDETY cz. I
W dniach od 1 do 4 maja miała miejsce wycieczka, a zarazem pielgrzymka zorganizowana
przez Koło Przyjaciół Radia Maryja w Sudety. O godz. 06:15 przy pięknej pogodzie, 64
osobowa grupa pielgrzymów wyruszyła dwoma pojazdami na południowy-zachód Polski w
stronę granicy z Czechami. Bogaty program wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania
Kościoła Pokoju pod
wezwaniem Św. Trójcy w
Świdnicy.
Po
kilku
godzinach podróży w zielonym
parku oczom naszym
ukazują się białe ściany
świątyni z widoczną
czarną konstrukcją drewnianą
muru pruskiego (nie
mylić ze ścianą szachulcową).
To
zabytkowy
czterokondygnacyjny
drewniany
budynek
Kościoła
Ewangelicko–
Augsburgskiego,
wybudowany
na
mocy
porozumień traktatu westfalskiego, zawartego w 1648 i kończącego wojnę
trzydziestoletnią. Stąd jego nazwa Kościół Pokoju. Świdnicki Kościół
Pokoju był jednym z trzech Kościołów pokoju po obiektach w Głogowie i
Jaworze na których budowę zezwolił
cesarz Ferdynand III, w dziedzicznych
księstwach Habsburgów na Śląsku.
Kościół zbudowany na planie krzyża
greckiego, ma 44 m długości i 30,5 m
szerokości. Na parterze i czterech
piętrach empor mieści się 7,5 tysiąca
osób (w tym 3 tys. miejsc siedzących).
Obiekt od 2001 roku wpisany jest na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Wchodzimy do środka. Uderza nas przepych barokowego
wzornictwa i złoceń ołtarza głównego, dzieła Gotfrieda Augusta
Hoffmanna z 1752 r., ambony również dzieła Hoffmanna, z roku 1729.
Schody są zdobione scenami biblijnymi: "Zesłanie Ducha Św.", "Golgota" i "Raj". Na
balustradzie znajdują się rzeźbione alegorie: Wiary, Nadziei i Miłości. Jako ciekawostka na
ambonie jest klepsydra odmierzająca długość kazania. Uwagę zwracają zabytkowe organy
z barokowym prospektem z lat 1666-1669. Na wprost ambony, nad głównym wejściem do
kościoła, znajduje się bogato zdobiona loża rodziny Hochbergów, dobroczyńców kościoła,
zbudowana w 1698 r. Ruszamy w dalszą drogę.
Bardo Śląskie, założone przez Bolesława Chrobrego w 1006
r. nad Nysą Kłodzką, Wchodzimy do pocysterskiego kościoła - Metropolitalnego Sanktuarium Strażniczki Wiary
Świętej, a od 2008 r. Bazyliki Mniejszej p.w.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Cisza i
spokój sprzyja modlitwom przed niewielką
słynącą cudami figurką Matki Bożej Bardzkiej,
pamiętającą XII w., która jest najstarszym drewnianym zabytkiem rzeźby
romańskiej na Dolnym Śląsku i w Polsce. Wykonana z drzewa lipowego
mierzy 43,3 cm wysokości. Wnętrze Figury jest wydłutowane, Przy bazylice jest
też ruchoma szopka, ale
ruszać w dalszą drogę
nocleg.
Po
długiej
dojeżdżamy
do
miasteczka wyłania się
Wag-u. Odrestaurowane
poczucie
zaznania
Cdn. /oprac. Kazimierz

czas nagli i musimy
na
obiadokolację
i
drodze o godz. 18:10
Radkowa. Z dala od
za zakrętem dawny ośrodek Pa-Fai czyste pokoje dają gwarancję i
dobrego i zasłużonego wypoczynku.
Dusza).

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś, 12 maja br. rozpoczyna się Tydzień Modlitw o
Powołania do Kapłaństwa i do Życia
Konsekrowanego (12 – 18 maja). Zbiórka na tacę
zbierana na Mszach św. jest przeznaczona na potrzeby
Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego
Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Dziś o godz. 18.00
Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów do
Bierzmowania z roku I. Obecność obowiązkowa.
2. Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w
Warszawie organizuje weekendowe rekolekcje dla
rozeznających powołanie, które odbędą się w dniach 17
– 19 maja br. To dobry czas, by w ciszy i spokoju
rozeznać wolę Bożą na swoje życie. Szczegółowe
informacje i zapisy na stronie warszawskiego
Seminarium – www.wmsd.waw.pl. Serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
3. W środę 8 maja obchodziliśmy Uroczystość św.
Stanisława, Odpust Parafialny, grupa 43 młodych ludzi
przyjęła Sakrament Bierzmowania. Bardzo serdecznie
dziękujemy wszystkim a szczególnie druhom OSP w
Cendrowicach, którzy przyczynili się do sprawnego
przebiegu tych uroczystości. Bóg zapłać.
4. W niedzielę 19 maja obchodzić będziemy I Komunię
św. w parafii. Dzieci przyjmą Komunię św. podczas
Mszy św. o 12.00. W tę niedzielę nie będzie Mszy św. o
godz. 13.15. We wtorek 14.05. środę 15.05. i czwartek
16.05. o godz. 18:40 odbędą się próby dla dzieci,
Obecność obowiązkowa. Spowiedź dla dzieci
pierwszokomunijnych odbędzie się w piątek 17 maja o
godz. 16:00. W piątek prosimy rodziców o pomoc w
posprzątaniu kościoła i uporządkowaniu terenu wokół
niego i plebanii.
5. We czwartek, 16 maja br., przypada uroczystość św.
Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski i
metropolii. Główne obchody będą miały miejsce w
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, ul.
Rakowiecka 61. Uroczysta Msza Święta, której będzie
przewodniczył Jego Eminencja Kazimierz Kardynał
Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski zostanie
odprawiona w Sanktuarium tego dnia o godz. 18.00.
6. Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na tradycyjne
nabożeństwa majowe odprawiane w dni powszednie w
Sobikowie codziennie o godz. 17.30. W niedzielę po
Mszy św. o godz. 10.00. W kaplicy w Czachówku
nabożeństwo o godz. 19.00. W tę środy nie będzie tam
Mszy św.
7. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Piotr Czyżyk, kawaler z par. w Pułtusku i Marzena
Anna Krzyczkowska, panna z Czaplinka w par. tutejszej
- zapowiedź pierwsza.
– Roman Józef Burtan, kawaler z Grobic w par. tutejszej
i Agnieszka Ewelina Wiśniewska, panna z par, w
Komarowie - zapowiedź pierwsza.
- Tomasz Damian Kulka, kawaler z par. w Starogrodzie i
Klaudia Karolina Kowalczyk, panna z par. tutejszej zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.

8. Dyrektor szkoły Podstawowej im. Feliksa Kapackiego
w Cendrowicach poszukuje od 1 września pracownika
na stanowisko pomocy nauczyciela w grupie 3-4 latków.
Nie są wymagane kwalifikacje pedagogiczne. Podania
można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
9. Dyrektor szkoły Podstawowej im. Ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Dobieszu poszukuje od 1 września
pracownika na stanowisko katechety. Wymagane są
wykształcenie teologiczne i kwalifikacje pedagogiczne.
Wszelkie informacje w zakrystii.
10. Koło Przyjaciół RM przyjmuje zapisy na spotkanie
Rodzin RM w Częstochowie w niedzielę 14 lipca. Koszt
65 zł. Zaliczka 30 zł. do 11.06. Wyjazd z Sobikowa 6:00
i z Czachówka 5:45.
11. KPRM organizuje wyjazd 19-20 lipca na Międz.
Festiwal Pieśni Cygańskich w Ciechocinku. Koszt 320
zł. Ostatni termin dla wpłacenia zaliczki - 170 zł. do
31.05.2019. Wyjazd z Sobikowa o godz.7:00 z
Czachówka 6:45. W programie zwiedzanie Torunia i
Sanktuarium NMP „Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św.
JP II”.
12. KPRM zapisuje na „Różaniec na wodzie” w dniach
15–16 sierpień do Augustowa – Studzienicznej. Cena
300 zł, zaliczka 150 zł. do 30.06.2019.
13. KPRM organizuje wyjazd wypoczynkowy dla
seniorów i rodzin z dziećmi w dniach 29.08-04.09.2019
do Rowów k/Ustki. Koszt 1000 zł. Zaliczka 300 zł.
14. Wyjazd do Szwecji promem 04-06.czerwiec. Wyjazd
z Sobikowa o godz. 6.00 z Czachówka 5:45. Na własne
potrzeby wymieniamy ok. 300 koron szwedzkich.
We wszystkich wyjazdach zapisy i wpłaty jak zawsze u
p. Bogumiły Dusza lub u p. Ryszarda kościelnego. Na
stronie internetowej parafii są zamieszczone
szczegółowe programy wyjazdów organizowanych
przez KPRM.
15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii
są do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela” z dwóch
tygodni. W zakrystii do odbioru jest miesięcznik
Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.
Z Dzienniczka św s. Faustyny
Dla ciebie błogosławię krajowi całemu – i
uczynił duży znak krzyża ręką nad
Ojczyzna naszą. Radość wielka napełniła
duszę moją widząc dobroć Boga.
(Dz 39)

Intencje Mszalne 12 V 2019 – 19 V 2019
Niedziela, 12..05.
8.30 (Czachówek) + Zofii Iwańskiej i Stanisława Papisa
10.00 + Franciszka i Julianny Pruszewskich, Marii
Kopyra, Zdzisława Smakoszewskiego, Jadwigi
Winiarek
Nabożeństwo majowe
12.00 Zbigniewa Wlazeł w 20 rocz. śmierci

Tweet od Papieża
„Powierzmy Matce Bożej sprawy
osobiste, rodzinne i naszych
bliskich. Módlmy się za Kościół i
o pokój na świecie. Maryja, Królowa
Polski niech was wspomaga i prowadzi.”

13.15 + Heleny i Antoniego Chajęckich
18..00 + Jana (w 29 rocz. śm.) i Eugenii Baranów,
/Franciszek/
Wincentego Barana, Zofii i Andrzeja Kur
Poniedziałek 13.05.
18.00 + Michaliny i Stanisława Marszał, Zofii, Henryka i
Refleksja na
Antoniego Matysiak, Andrzeja Otulaka
Czwartą Niedzielę Wielkanocną
Wtorek, 14.05.
Jezus ponownie przebywa w Jerozolimie.
18.00 + Marianny i Władysława Widłaków, Ryszarda
Trwa Chanuka, ośmiodniowe święto
Szypra, Zofii i Feliksa Szyprów
Poświęcenia Świątyni, kolejne po Święcie Namiotów. Pytany
Środa 15.05.
o to czy jest Mesjaszem mówi: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy".
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
On jest Bogiem. Bóg jest jeden. Syn jest tym samym
Za parafian
Bogiem, a jednak wyodrębnionym. Jest tym, o którym od
+ Andrzeja Rosłona w 3 rocz. śm.
dzieciństwa słyszą Jego rozmówcy. Czy teraz usłyszeli
+ Zbigniewa Urbanowicza w 2 rocz. śm.
swojego Pasterza? Po tej deklaracji Jezusa, ludzie religijni,
+ Zofii i Henryka Stańczyk (im.)
którzy nie uwierzyli w Jezusa, że jest w pełni człowiekiem i w
+ Edwarda Dobrowolskiego w 3 rocz. śm.
pełni Bogiem, chwycili za kamienie. Oni nie są z Jego
19.00 (Czachówek) O zdrowie
owczarni, nie słuchają Go, nie idą za Nim, więc nie mają
Czwartek, 16.05.
życia wiecznego. Jezus nie ogłosił naboru do swojej
18.00 + Piotra Pęczka w 30 dni po śmierci
owczarni. W Jego wspólnocie, owczarni są tylko tacy ludzie,
Piątek, 17.05.
którzy usłyszeli Jego głos, przyszli bez przymusu i podstępu
18.00 Int. wolna
i stali się Jego uczniami.
Sobota,18.05.
/Henryk Knapik/
16.30 + Haliny Nowakowskiej w 11 rocz. śm., dziadków
Jaworskich
17.00 + Marianny, Michała i Antoniego Owczarek,
dziadków Owczarków i Borowskich
18.00 + Heleny (w 24 rocz. śm.) i Bronisława
Szczególnie dziś odważnie tę prawdę nieśmy,
Anuszewskich, Stanisławy i Karola Buczków, Jana
że «Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
Jędrzejczyka
Bo Ojciec i Jezus daje nam życie wieczne
Niedziela, 19.05.
w Domu Ojca dla wszystkich bezpieczne.
8.30 (Czachówek) + Zofii Kowalskiej
I chociaż grzeszysz, i nie jesteś ideałem,
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Antoniego z okazji
nie zginiesz gdy podążasz z wiarą za Pane
urodzin
Kazimierz
10.00 + Zofii, Stanisława, Franciszki i Kacpra
Za tydzień: Ciąg dalszy wrażeń z wyjazdu w
Pierścińskich, Stefana Makulskiego
Sudety
10.00 + Andrzeja i Henryka Amelów, zm. z rodz.
Amelów i Szczepańskich, Juliana Zacharskiego
Do użytku wewnętrznego
Nabożeństwo majowe
12.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 11 rocz. śm.,
Redakcja: Kazimierz Dusza
Haliny, Edwarda i Jerzego Jankowskich
12.00 I Komunia św.
Intencje spisano 10.05.2019 r.
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