Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 24(229) Rok V 16.06.2019 r
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Prz 8, 22-31 (Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata)
Psalm responsoryjny: Ps. 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab) (Jak jest przedziwne imię
Twoje, Panie!)
Drugie czytanie: Rz 5, 1-5 (Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym)
Ewangelia: J 16, 12-15 (Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy)

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.
W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha
Świętego, czyli w 56 dzień po Świętach
Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy
uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Niedziela ta zamyka w Polsce tzw. cykl
wielkanocny, czyli czas spowiedzi i komunii
świętej wielkanocnej. Wiara w istnienie
trójjedynego Boga jest dogmatem i jedną z
największych tajemnic chrześcijaństwa.
Prawda ta ukazuje, że Bóg jest jeden w
swojej naturze, ale w trzech osobach.
Osoby Boskie mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania,
natomiast tym co je różni jest pochodzenie, gdyż Bóg Ojciec nie pochodzi
od nikogo, Syn Boży pochodzi od Ojca, a Duch Święty pochodzi przez
wspólne tchnienie miłości od Ojca i Syna.
Ojcze Przedwieczny, jako Stwórcy memu niosę Ci hołd uwielbienia.
Wielbię Twą miłość i dobroć bez miary, żeś z majestatu swego raczył
spojrzeć na ten proch ziemi i ukształtować go na Swe podobieństwo,
powołując mnie do życia.
Jezu Chryste, Słowo Przedwieczne, cześć Ci oddaję jako memu
Odkupicielowi. Przez Boską naturę równy Ojcu Niebieskiemu, stałeś
się do nas podobny przez Matkę. Przybrałeś postać sługi, aby swoim
ubogim życiem, śmiercią w poniżeniu i chwalebnym
zmartwychwstaniem pouczyć nas, że w życiu mamy pełnić dzieła
pokuty, a w godzinie konania przyjąć wyrok śmierci w poczuciu
winy i uległości, aby za Twoim wzorem zmartwychwstać do chwały
dzieci Bożych.
Duchu Święty, wielbię Cię jako źródło mego święcenia. Zgładziwszy
me grzechy ogniem swej świętej miłości, przychodzisz do mego
serca, aby życie moje przepajać świętością, która płynie od Ojca i
Syna i aby zapewnić mi udział w ich chwale. (Frag. porannej modlitwy
oblackiej) /oprac. Anna Pomianek/
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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. IV
04.05.2019 r. To już ostatni dzień wycieczki w Sudety. Po
śniadaniu poporcjowanym na drogę, pakujemy swoje bagaże i
żegnamy gościnny Radków. Jedziemy do Złotego Potoku.
Przyjeżdżamy około pół godziny przed czasem naszego
terminu wejścia do
kopalni złota Nawet
najbardziej
schorowani
wycieczkowicze
z
laskami
odważnie
wchodzą w czeluść
podziemnych
chodników.
Cała
grupa podzielona
została na dwa
zespoły.
Opowiadania
przewodników
naszych dwóch grup co chwilę przerywały wyskakujące z
zakamarków
kopalnianych
chodników
gnomy
legendarne, baśniowe istoty o niewielkim wzroście,
mieszkające pod ziemią. Jednak magia złota była bardziej
przyciągająca niż podziemne straszydła. Po wielu jeszcze
innych przygodach i poznania silnie trującego arszeniku,
wydobywanego
przy
okazji
wydobywania
złota, docieramy
do skarbca z
lśniącymi
sztabami złota i
wychodzimy na
powierzchnię. Tu
czeka na nas
atrakcyjna
przejażdżka
kolejką torową w podziemiu masywu skalnego.
Zwiedzamy muzeum górnictwa i muzeum minerałów.
Zasłużony
krótki
odpoczynek.
Na
chętnych
zainteresowanych znalezieniem okruchów czystego złota,
czekają już przygotowane misy z piaskiem kopalnianym i
basen z wodą do przesiewania i płukania złotego piasku.
Co niektórym udaje się odsiać w wodzie okruchy złota i
zebrać do przygotowanych szklanych ampułek. Dla
wszystkich
przygotowano
specjalne
certyfikaty
potwierdzające znalezienie, posiadanie i korzystanie z
niego za zgodą Kapituły. Zmęczeni ale pełni wrażeń
wracamy do Sobikowa.
/oprac. Kazimierz Dusza).

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej. W par. Chynów odpust
parafialny.
2. Dziękujemy mieszkańcom Dobiesza i
Helenowa za posprzątanie kościoła i ubranie
ołtarzy kwiatami na dzisiejszą niedzielę.
3. W środę 19 czerwca o godz. 18.00
zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na
Mszę św. dziękczynną za miniony rok
szkolny. Prosić będziemy również o
błogosławieństwo Boże na rozpoczynające
się wakacje. Możliwość spowiedzi od godz.
17.30.
4. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała.
Tego dnia odprawimy Mszę św. o godz. 8.30
w kościele a o godz. 10.00 uroczystą Mszę
św. z procesja do czterech ołtarzy. Za
pobożny udział w procesji można uzyskać
odpust zupełny. Trasa procesji przebiegać
będzie tradycyjnie. Prosimy o ubranie
ołtarzy i przystrojenie odpowiednio domów.
Zapraszamy służbę liturgiczną, strażaków,
Kółka Różańcowe, dzieci I-Komunijne do
jak najliczniejszego udziału w procesji.
5. W przyszłą niedzielę czwarta niedziela
miesiąca. Jaka zwykle odbędzie się
comiesięczna zbiórka ofiar do puszek na
rzecz podopiecznych Parafialnego Zespołu
Caritas, w tym dla 1 rodziny syryjskiej w
ramach programu Rodzina Rodzinie Caritas
Polska.
6. Trwa miesiąc czerwiec. Zapraszamy na
tradycyjne nabożeństwa czerwcowe, które w
tym roku odprawiane będą w Sobikowie po
Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30. W
kaplicy w Czachówku nabożeństwo o godz.
19.00. W piątek poprzedza je Msza św.
7. Ks. Michał zaprasza na pielgrzymkę
pieszą z Jasnej Góry do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach w dniach 2228 czerwca. Wszelkie informacje i zapisy u
ks. Michała.
8. W niedzielę 30 czerwca odbędzie się
kiermasz książek ks. Michał. Wśród nich
będzie najnowsza pozycja pt. Szlak Bożego
Miłosierdzia, która opisuję pierwszą pieszą

pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach.

9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Krzysztof Matosek, kawaler z par. w
Kędzierówce i Aleksandra Fit, panna z Sobikowa
w par. tutejszej – zapowiedź druga.
– Michał Niewiadomski, kawaler z Grobic w par.
tutejszej i Justyna Żaneta Szymańska, panna z par.
w Górze Kalwarii – zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
10. W dniu 26 czerwca o godz. 19:00 na plebanii
odbędzie się potkanie wyjeżdżających do
Częstochowy, Ciechocinka, Augustowa i Rowów.
Obecność obowiązkowa.
11. Koło Przyjaciół RM przyjmuje zapisy na
spotkanie Rodzin RM w Częstochowie w niedzielę
14 lipca. Koszt 65 zł. Zaliczka 30 zł. do 30.06.
Wyjazd z Sobikowa 6:00 i z Czachówka 5:45.
12. Są jeszcze 2 wolne miejsca na
Międzynarodowy Festiwal Pieśni Romskich w
Ciechocinku 19-20 lipca. Koszt 320 zł. Wyjazd z
Sobikowa o godz.7:00 z Czachówka 6:45. W
programie warsztaty piernikarskie w Toruniu i
Sanktuarium NMP „Gwiazdy Nowej
Ewangelizacji i św. JP II”.
13. Uwaga zmiana terminu do Rowów! KPRM
organizuje wyjazd wypoczynkowy dla seniorów i
rodzin z dziećmi w dniach 21.08-29.08.2019 (8
noclegów) 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.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii jest do odbioru
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
O Jezu, osłoń mnie
miłosierdziem Swoim i jeszcze
sądź mnie łaskawie, bo inaczej
słusznie mnie zatracić może
sprawiedliwość Twoja
(Dz 1093)

Intencje Mszalne 16 VI 2019 – 23 VI 2019
Niedziela, 16.06.
Tweet od Papieża
8.30 (Czachówek) + Stanisławy Choińskiej
8.30 (Czachówek) + Józefa, Czesławy, Stanisława i
„Duchu Święty, tchnij w nasze serca i
Haliny
daj nam oddychać czułością Ojca.
10.00 + Antoniego (im.) i Krystyny Pieniążek
Tchnij w Kościele, aby niósł z
10.00 + Jana Stańczyka (im.)
radością Ewangelię. Tchnij w świecie
12.00 O bł. Boże, potrzebne łaski, żywą wiarę dla
Ignacego Dunina i jego rodziny
nowe pokrzepienie nadziei..”
12.00 + Grzegorza Krawieckiego w 3 rocz. śm.
/Franciszek/
13.15 + Zygmunta Kozickiego, Władysławy, Marianny i
Franciszka Kozickich, Antoniego i Karoliny Woźniak
Poniedziałek 17.06.
Refleksja na
18.00 + Marianny Pursa w 5 rocz. śmierci
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Wtorek, 18.06.
18.00 + Wiktora Adama Kempińskiego w 30 dni po
Misja Jezusa na ziemi zakończyła się
śmierci
rozesłaniem. Odtąd uczniowie będą
Środa 19.06.
głosić Dobrą Nowinę „wszystkim narodom”i
17.30 + Adama Orlika w 30 dni po śmierci
udzielać chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Świętego. Od czasów apostolskich wezwanie do
Za parafian, dziękczynną za miniony rok szkolny
wiary w imię Trójcy Świętej towarzyszy
codziennemu życiu. W ten sposób rozpoczynamy
+ Władysławy i Henryka Wojdat, Marka Golika
i kończymy dzień, a w ciągu dnia posiłki, pracę,
+ Heleny Służewskiej w 30 dni po śmierci
podróże, ważne sprawy. W imię Ojca i Syna i
Czartek, 20.06. Boże Ciało
Ducha udzielono nam chrztu. W imię Trójcy Św.
8.30 O bł. Boże, potrzebne łaski, zrozumienie i zgodę
kapłan w sakramencie pojednania odpuszcza
dla całej rodziny
grzechy. W taki sam sposób rozpoczynamy i
10.00 + Jana i Franciszki Zarębów, i zm. z rodz.
kończymy Mszę św. i każdy psalm w Liturgii
Zarębów i Prasków.
Godzin. W imię Trójcy Św. pożegnamy ten świat,
Piątek, 21.06.
by przejść do wiecznego życia w Niej. /Stanisław
18.00 + Janiny, Stanisława, Jerzego i Stanisława
Biel SJ/
Lipka, Stanisławy, Bolesława, Michała, Romana i
Stanisława Sośnickich i zm. z rodz. Lipków i Sośnickich
19.00 (Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla
Hanny Serena i całej rodziny
Sobota,22.06.
Jak ważny jest Duch Święty, którego otrzymujemy,
15.00 Msza św. w int. mieszkańców Dębówki
tylko czy chcemy Go, czy z nim współpracujemy?
17.00 + Leokadii Zygmunt w 2 rocz. śm. i Jana
A że Duch Święty jest Duchem Prawdy, parafianie,
Zygmunta (im.)
to żyjmy w prawdzie. Czy to takie trudne zadanie?
17.30 + Pawła Pęczka (im.) i Piotra Pęczka (im.)
Zastosujmy w naszym życiu te proste zasady,
18.00 + Janiny, Stefana, Stanisławy Błaszczyńskich,
a uchronimy swoje dusze od wiecznej zagłady.
Heleny Kostka, Stefana i Walentyny Bułdeska
Niedziela, 23.06.
Kazimierz
8.30 (Czachówek) + Krzysztofa Karaluch
10.00 + Jana Makulskiego (im.), Heleny i Mariana
Za tydzień: Relacja z Uroczystości Bożego Ciała
Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek,
w Sobikowie.
Stefana Makulskiego
12.00 + Józefy i Jana Rolaków, Witolda Piekarniaka,
Do użytku wewnętrznego
Zygmunta, Anny, Antoniego i Marii Piekarniak
CHRZEST: Feliks Włodarski, Jadwiga Maria
Szcześniak, Piotr Ciosek
Redakcja: Kazimierz Dusza
13.15 + Zenona (im.) i Heleny Chajęckich, Andrzeja
Szynczuka
Intencje spisano 14.06.2019 r.
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