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Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 20(225) Rok V 19.05.2019 r

Piąta Niedziela Wielkanocna
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 14, 21b-27 (Bóg działa przez ludzi)
Psalm responsoryjny: (Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: 1b) (Będę Cię
wielbił, Boże mój i Królu)
Drugie czytanie: Ap 21, 1-5a (Bóg otrze wszelką łzę)
Ewangelia J 13, 31-33a. 34-35 (Przykazanie nowe daję wam)

Święto patronalne parafi Świętego Stanisława
Biskupa Męczennika i liturgia sakramentu
bierzmowania z udziałem bp. Michała Janochy.
Dnia 8 maja 2019
r,
obchodziliśmy
odpust
parafialny
ku
czci
św.
Stanisława BM. Trzeci rok z
rzędu uroczystość ta połączona
jest
z
Sakramentem
Bierzmowania młodzieży, przez
co jest bardziej doniosła i
piękna. Uroczystej Mszy Świętej
z procesją, odprawionej o godz.
18.00, przewodniczył Jego
Ekscelencja Ks. Bp. Michał Janocha w koncelebrze z ks. Prał. Proboszczem
Włodzimierzem Czerwińskimi i ks. Prof.
Cezarym
Smuniewskim.
Przed
rozpoczęciem Uroczystości ks. Wikariusz
Michał
Dłutowski
z
wielkim
zaangażowaniem i sercem udzielał
ostatnich wskazówek młodzieży i zachęcał
do modlitwy Różańcowej i pamięci o Bogu
w codziennym życiu. Przy ołtarzu przed
rozpoczęciem Mszy świętej Ks. Proboszcz
przywitał
JE Bp. Michała Janochę i
nawiązał do Patrona Parafii i jednocześnie
Patrona Polski św. Stanisława BM,
gorliwego odważnego kapłana, który żył
wg przykazań Bożych i nawoływał do ich
przestrzegania.

Parafia
Rzymskokatolicka
św. Stanisława BM
Sobików 15
05-530 Góra Kalwaria
tel. + 48 22 726 83 27
+48 884 062057
parafia.sobikow
@gmail.com
www.sobikow.parafia.
info.pl
Duszpasterze:
Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Michał
Dłutowski
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

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

Życzył młodzieży wytrwania w postanowieniach i
wierności Bogu do końca. Następnie ks.
Proboszcz, przedstawiciele młodzieży i rodziców
poprosili JE ks. Biskupa o udzielenie Sakramentu
bierzmowania licznej grupie młodzieży – 43
osobom. Ksiądz Biskup w homilii między innymi
powiedział, że Sakrament bierzmowania
prowadzi do głębszego odkrycia tajemnicy
Kościoła, która rozpoczyna się już w
Sakramencie Chrztu św. O tę wiarę, jaką daje
chrzest w imieniu dziecka proszą rodzice. Od
dziś, odpowiedzialnie i świadomie odpowiadać będzie sama młodzież. Wiara jest bardzo ważna w życiu
człowieka „życie bez wiary jest jak statek, który nie ma steru, płynie ale konkretnie nigdzie nie dopłynie”.
Dalej ks. Biskup mówił o braterstwie między ludźmi. Jest ono bardzo ważne, ale można go budować
wtedy, kiedy mamy wspólnego Ojca, kiedy modlimy się Ojcze Nasz, nie
mój, ale Nasz. Łączy nas Bóg, łączy nas wiara. Ksiądz Biskup odmawiając
Skład Apostolski stawiał też pytania, na które odpowiadał – wyjaśniał.”
Czy wierzysz w Chrystusa Zmartwychwstałego, który do końca Cię
umiłował?”. „Czy wierzysz w Ducha Świętego, którego otrzymasz w tym
Sakramencie?”. Ducha w prawdzie nie widzimy, ale jest On
rozpoznawalny i żyje w człowieku, który z
miłością
współczuciem,
łagodnością,
dobrocią,
cierpliwością,
uśmiechem,
wyrozumiałością,
przebaczeniem
i
życzliwością ogarnia drugiego człowieka. „Czy
wierzysz w Kościół święty, który składa się z
ludzi grzesznych i słabych?”. Kościół jest
jednym z najwspanialszych miejsc na ziemi. W nim otrzymujemy Sakramenty
Święte, które są zadatkiem na życie wieczne. „Czy wierzysz w przebaczenie
grzechów?” – Bóg zawsze czeka – przebacza, ogarnia swoim miłosierdziem. Nie
przebacza tylko grzechowi przeciw Duchowi Świętemu. Na zakończenie Ks.
Biskup powiedział bardzo ważne słowa: „Bóg jest Miłością i po tym ziemskim
pielgrzymowaniu będziemy pytani tylko o miłość”. Nie będą się liczyły nasze
dyplomy, awanse, przebiegłości, kariera itp. Będzie się liczyła tylko miłość. Najdrobniejszy gest,
najdrobniejsza pomoc wykonana z myślą i miłością do Boga i do drugiego człowieka, będzie się liczyć
najbardziej. Po zakończeniu Mszy świętej i procesji, młodzież otrzymała pamiątki przygotowane przez ks.
Wikariusza Michała Dłutowskiego i stanęła
przed ołtarzem do pamiątkowego zdjęcia z
bp. Michałem i swoimi kapłanami: ks.
Proboszczem i ks. Cezarym. Należy
podkreślić, że na tej Mszy Świętej dość
licznie zgromadzili się parafianie i goście
naszej młodzieży. Byli również księża
naszego dekanatu, druhowie Ochotniczej
Straży
Pożarnej
i
bielanki.
/Oprac. Halina Kępińska, zdjęcia K. Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś, grupa 43 dzieci przystąpiła do I
Komunii Świętej. Dzieci od dziś do piątku będą
uczestniczyć w Białym Tygodniu. W tygodniu
dzieci przychodzą na nabożeństwo majowe o
17.30,a następnie zostają na Mszy Św. W
poniedziałek dzieci otrzymują obrazki, we
wtorek dzień misyjny a w środę maryjny.
2. W przyszłą niedzielę 26 maja o godz. 13.15
odbędzie się w naszej parafii Rocznica I
Komunii św. Spotkanie i próba odbędą się w
wtorek 21 maja oraz w piątek 24 maja o godz.
18.30. Spowiedź dzieci w piątek 24 maja od
godz. 17.00. Prosimy rodziców o posprzątanie
kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami. Dzieci
rocznicowe polecamy Bożej Opatrzności.
3. W przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka
ofiar do puszek na rzecz podopiecznych
Parafialnego Zespołu Caritas, w tym dla 1
rodziny syryjskiej w ramach programu Rodzina
Rodzinie Caritas Polska.
4. 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.
5. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
- Piotr Czyżyk, kawaler z par. w Pułtusku i
Marzena Anna Krzyczkowska, panna z
Czaplinka w par. tutejszej - zapowiedź druga.
– Roman Józef Burtan, kawaler z Grobic w par.
tutejszej i Agnieszka Ewelina Wiśniewska,
panna z par, w Komarowie - zapowiedź druga.
- Tomasz Damian Kulka, kawaler z par. w
Starogrodzie i Klaudia Karolina Kowalczyk,
panna z par. tutejszej - zapowiedź druga.
– Arkadiusz Kępka, kawaler z Dobiesza w par.
tutejszej i Magdalena Anna Szymczak, panna z
par. w Magdalence - zapowiedź pierwsza.
– Przemysław Jan Ciara, kawaler z Dębówki i
Natalia Tereba, panna z Dębówki, oboje z par.
tutejszej - zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
6. 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.
7. 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.
8. 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”.
9. KPRM zapisuje na „Różaniec na wodzie” w
dniach 15–16 sierpień do Augustowa –
Studzienicznej. Cena 300 zł, zaliczka 150 zł.
do 30.06.2019.
10. KPRM organizuje wyjazd wypoczynkowy dla
seniorów i rodzin z dziećmi w dniach 29.0804.09.2019 do Rowów k/Ustki. Koszt 1000 zł.
Zaliczka 300 zł.
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.
11. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cendrowicach
informuje, że wynajmie pomieszczenie na sklepik od
1 września 2019 r. Zgłoszenia i informacje w
sekretariacie szkoły.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
O życie szare i monotonne, ile w
tobie skarbów. Żadna godzina nie
jest podobna do siebie. Szarzyzna i
monotonia znikają, kiedy patrzę na
wszystko okiem wiary (Dz 62)

Intencje Mszalne 19 V 2019 –26 V 2019
Niedziela, 19.05.
8.30 (Czachówek) + Zofii Kowalskiej
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Antoniego z okazji
urodzin
10.00 + Zofii, Stanisława, Franciszki i Kacpra
Pierścińskich, Stefana Makulskiego
10.00 + Andrzeja i Henryka Amelów, zm. Z rodz.
Amelów i Szczepańskich, Juliana Zacharskiego
Nabożeństwo majowe
12.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 11 rocz. Śm.,
Haliny, Edwarda i Jerzego Jankowskich
12.00 I Komunia św.
Poniedziałek 20.05.
18.00 Int. wolna
Wtorek, 21.05.
18.00 + Heleny Królak w 1 rocz. śm., Stanisławy i
Franciszka Królaków, Antonii i Anieli
Środa 22.05.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Marii Matysiak w 20 rocz. śm., Andrzeja Zająca
+ Jana i Barbary Krawczyk, Stanisława i Zofii
Konarzewskich, Jerzego Lipka
19.00 (Czachówek) + z rodz. Petryka i Dąbrowskich
Czwartek, 23.05.
17.00 + Kazimierza i Barbary Łyjak, Konstantego i
Pawła Artowiczów,
18.00 + Antoniego Bąka w 5 rocz. śmierci, Stanisławy i
Wacława Bąków, Janiny Milewskiej, Marty Cichomskiej
Piątek, 24.05.
17.00 + Wacława (w 6 rocz. śm.) i Jadwigi
Augustyniak
18.00 + Cecylii Pilackiej-Ochocińskiej w 3 rocz. śm.,
dziadków Ochocińskievh, Genowefy Ochocińskiej
Sobota,25.05.
16.30 Ślub: Wioletta Stańczykowska – Marcin
Gaćkowski
18.00 + Jana (w 15 rocz. śm.) i Stefanii Fryc, Jana,
Józefa i Gabrieli Flakiewicz, Zofii i Piotra Koziatek,
dziadków Flakiewiczów i Fryców
Niedziela, 26.05.
8.30 (Czachówek) + Jana Zawadki
10.00 + Danuty i Tadeusza Należytych
Nabożeństwo majowe
12.00 + Leokadii Chmielewskiej w 23 rocz. śmierci,
Henryka i Zdzisława Chmielewskich
13.15 Rocznica I Komunii Świętej
Intencje spisano 17.05.2019 r.

Tweet od Papieża
„To jest czas miłosierdzia, czas
Bożego zmiłowania: otwórzmy
nasze serce, aby Pan mógł w nie
wejść”.
/Franciszek/

Refleksja na
Piątą Niedzielę Wielkanocną

Największym uwielbieniem Boga
jest Miłość. Ona jest najpiękniejszym
hymnem na Jego cześć, bo jakby
wyśpiewuje Jego samego. Miłość jest
najwyższą formą modlitwy, bo jest
doświadczeniem Boga na własnej skórze.
Dlatego jest nowym i właściwie jedynym
przykazaniem. Kto naśladuje Miłość
Jezusa, ten przestrzega wszystkie „stare”
przykazania. Jezus jest najlepszym na
świecie mistrzem Miłości. Wszyscy inni
nauczyciele tego najwspanialszego sposobu
życia nie dorastają Mu do pięt. Dlatego
szczęśliwi są ci, którzy Go znają.
/Mieczysław Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
To najcenniejsza wiadomość jaką znam
«Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali, /…/».
«Po tym wszyscy poznają, że
jesteście moimi uczniami
I dodał – jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali,
a przez to szanowali i kochali.
Kazimierz
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