Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 03 (253) Rok VII
Parafia
19.01.20120r.
Druga Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 49, 3. 5-6 (Sługa Boży światłością całej ziemi)
Psalm responsoryjny: (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)
(Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę)
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 1-3 (Paweł apostołem Jezusa Chrystusa)
Ewangelia: J 1, 29-34 (Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata)

Apel do Rodziców.
Jeszcze na temat ministrantów.
W dniu 24.11.2019 r. w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Ks.
Proboszcz wprowadził czwórkę młodych chłopców: Oliwiera, Szymona,
Sebastiana i Jakuba uczniów klas czwartych SP do służby ministranckiej.
Podniosła i piękna uroczystość dla całej wspólnoty parafialnej, a jeszcze bardziej
dla rodziców tej
czwórki,
nie
wspominając
o
babciach i dziadkach.
Rodzice mogą być
dumni ze swoich
synów. Udzielone im
błogosławieństwo w
czasie
nakładania
białych komż zanieśli
przecież do swoich
rodzin.
To
na
rodziców spłynęła
część
łask
udzielonych synom
w czasie pięknej
uroczystości. Chcę
podziękować za trud i
przekazywaną wiarę
dzieciom i wskazanie
synom
najlepszej
drogi do nieba i
świętości.
,,Służ wiernie Bogu i ludziom” mówił do każdego z ministrantów ks. Proboszcz
w czasie Mszy Świętej. Ten apel do chłopców jest w pewnym stopniu apelem też
do ich rodziców. Chciałbym z tej okazji zwrócić się z apelem. I to nie tylko do
ośmiorga rodziców, ale do wszystkich uczestniczących i słuchających tego
wezwania wtedy w listopadzie w sobikowskim kościele. Uważam, że te piękne
słowa są nie tylko apelem, ale przede wszystkim symbolem wielkiej godności dla
katolickiej rodziny, dla której ukoronowaniem jest służba ministrancka, a przez nią
w przyszłości służba kapłańska. Tak mało jest powołań kapłańskich w naszej
parafii, a może należy zacząć w domach od rozmów z dziećmi o służbie
ministranckiej, tym pierwszym kroku na drodze posługi Bogu i ludziom w
Kościele.
I nasuwa się zaraz pytanie. A dlaczego tylko czterech, a dlaczego nie czterdziestu
czterech. Przecież do I Komunii Świętej w maju każdego roku przystępuje
kilkudziesięciu chłopców.
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorki i czwartki
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 18.00
*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

Gdzie oni są, gdzie są ich rodzice, kapłani, katecheci, animatorzy, nauczyciele którzy przygotowywali
ich do wejścia na katolicką drogę do świętości. Mateusz Drewicz przełożony ministranckiej
Liturgicznej Służby Ołtarza w naszym kościele, życząc nowo mianowanym ministrantom satysfakcji
z nowych obowiązków, miał nadzieję, że z każdym rokiem grono ministrantów będzie coraz większe.
Pomóżmy wszyscy Mateuszowi, aby to życzenie urzeczywistniło się w Nowym Roku 2020. A może
zacznijmy od tego, że każdy z obecnych ministrantów zachęci i przyprowadzi jednego kandydata.
będzie już dwukrotnie większe grono przy ołtarzu.
Bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk, przewodniczący Rady ds.
Duszpasterstwa Młodzieży KEP, wspominał, że ważną szansą kontaktu z młodymi jest katecheza
szkolna. – „Każdy kto uczy dzieci i młodzież doskonale wie, że nasza posługa nie ogranicza się jedynie
do kilku godzin w tygodniu, w czasie samych lekcji”. Duchowny podkreślił konieczność ściślejszej
współpracy różnych ośrodków, którym bliska jest troska o młodych. Wspomniał też między innymi
o Służbie Liturgicznej Kościoła, a więc lektorach i ministrantach.
Proszę wszystkich aby nie szczędzili słów i zachęt młodym synom i wnuczkom i modlili się za nich,
by byli bliżej Jezusa Chrystusa obecnego po konsekracji na ołtarzu w Kościele. Nie ma nic
ważniejszego i świętszego niż Przeistoczenie, czyli rzeczywista przemiana chleba w Ciało oraz
wina w Krew Jezusa podczas sprawowanego sakramentu Eucharystii. Być tak bliskim
świadkiem obecności Chrystusa dla ministranta to wielkie wyróżnienie i niebywały zaszczyt.
Często nie zdajemy sobie z tego nawet sprawy. Apeluję do rodziców, aby uświadomili najpierw sobie
i swoim synom, jakiej łaski doświadczają ich synowie służąc przy ołtarzu. Ile łask mogą wymodlić
dla nich samych, dla rodzeństwa i całej rodziny. Polecajmy swoim synom ministrantom więcej troski
i czasu aby to zrozumieli. Pomagajmy im, bo godność ministranta tego wymaga.
Apeluję zwłaszcza do rodziców ministrantów, którzy z jakichś względów zarzucili służbę przy
ołtarzu. Czy to tylko wina dzieci? Po stokroć włożony wysiłek zwróci się w niedalekim czasie, a może
zaowocuje w przyszłości kapłaństwem. Kilkunastoosobowa asysta liturgiczna ołtarza (od
najmłodszych do najstarszych) jest przepiękną wizytówką rzeczywistej żywej wiary w naszych
domach i w parafii. Chcemy pięknie świętować parafialne święta, być dumnymi z długich orszaków
ministrantów i bielanek w czasie Bożego Ciała, a co sami robimy w tej sprawie w rodzinnych domach.
Czy rozmawiamy o tym z dziećmi. Niech ten apel nie pozostanie tylko w gazetce na papierze, ale
przełoży się na powiększenie Liturgicznej Służby Ołtarza.
Niech zaszczytem będzie dla rodziny aktywność ministrancka ich synów. Proszę o przeczytanie w
ramach rozmów rodzinnych z dziećmi ten mój apel. To wyłącznie od rodziców zależy powodzenie
tego wezwania, nie od dzieci. To trudna, ale jakże zaszczytna służba, która wymaga poświęcenia i
wsparcia rodziców, stąd ten mój apel do Was rodzice. Módlmy się i prośmy patronów ministrantów:
Włocha Św. Dominika Savio, Holendra Św. Jana Berchmansa, rzymskiego męczennika Św.
Tarsycjusza i naszego rodaka Św. Stanisława Kostkę o wstawiennictwo u Boga, o powołania do
służby ministranckiej w naszej parafii. Módlmy się na różańcu zwłaszcza w dniach wspomnień tych
świętych młodzieńców. Najbliższy dzień wspomnienia Św. Dominika Savio to 9 marca i 5 maja. Bóg
zapłać Wam rodzice za zrozumienie i powszechny odzew.
/Opracował: Kazimierz Dusza/

Na zakończenie dwie scenki na wesoło. Dzień przed Wigilią kryzys w kuchni. Starszy ministrant
biegnie do sąsiadów i w progu spotyka młodszego ministranta. – Mógłbyś mi pożyczyć soli dla mojej
mamy? – Nie.– A cukru? – Nie.- A może chociaż mąki? – Nie.– A czy w ogóle jest coś, co mógłbyś mi
pożyczyć? – Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych świąt!.
Ksiądz na zbiórce pyta młodszych ministrantów: „Kto to jest, co wszystko widzi, słyszy...” Jeden się zgłasza
i zaraz odpowiada: „to nasza sąsiadka...

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13.15 Msza Św. dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii Świętej. Po
Mszy Św. katecheza dla dzieci i rodziców.
Obecność obowiązkowa.
2. W tym tygodniu po Kolędzie odwiedzimy
rodziny mieszkające w następujących
miejscowościach:
- w poniedziałek 20.01. Sierzchów, ul.
Brzozowa, Ogrodowa, Mazowiecka do
Ogrodowej, ul. Słoneczna, Sosnowa, Pogodna,
Poranna od godz. 15.00
- we wtorek 21.01. Czarny Las za torami, od godz.
9.30,
– w środę 22.01. Cendrowice, ul. Krótka i
Słoneczna, Szkolna, Leśna, Brzozowa, Polna i
Sosnowa od godz. 9.30
- w czwartek 23.01. – Sierzchów, ul.
Starowiejska, Rubinowa i Mazowiecka od ul
Ogrodowe, Akacjowa od godz. 9.30
- w piątek 24.01. Czarny Las przed torami,
Cendrowice, ul. Długa od godz. 9.30
- w sobotę 25.01. Dobiesz, ul. Wolska i Szkolna,
Helenów, Krępa, ul. Dojazdowa od godz. 9.30.
W następnym tygodniu:
- w poniedziałek 27.01. Julianów od godz. 15.00
- we wtorek 28.01. Bronisławów od godz. 9.30,
Prosimy o odbiór księdza z plebanii o wskazanej
godzinie i odwiezienie go po kolędzie. Osoby,
które nie mogą nas przyjąć w wyznaczonym
terminie prosimy o zgłaszanie innego terminu do
zakrystii lub kancelarii. Przypominam nr tel. kom.
na plebanię: 884062057. Ofiary zbierane podczas
kolędy przeznaczone są na pokrycie kosztów
malowania kościoła.
3. W sobotę 25 stycznia kończymy Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan, który obchodzony
pod hasłem: Życzliwymi bądźcie (Dz 28, 2).
4. W przyszłą niedzielę Parafialny Zespół Caritas
po wszystkich Mszach św. zbierać będzie ofiary
do puszek na rzecz swoich podopiecznych, w tym
jednej rodziny syryjskiej w ramach programu
Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. O godz.
13:15 spotkanie dla dzieci klas IV w ramach
przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.
5. PZ Caritas składa serdeczne podziękowania
Sponsorom za ufundowanie paczek świątecznych
z “ serduszkiem” oraz datków pieniężnych dla
najbardziej potrzebujących parafian. Dziękujemy
właścicielom sklepów pp. Iwonie i Pawłowi
Czupryńskim z Gabryelina, p. Bożenie Szot z
Czachówka, którzy corocznie włączają się do

naszej akcji zbierania artykułów spożywczych i
datków rzeczowych do paczek. Bóg zapłać za
wszystko to co robicie dla obdarowanych, niech
Bóg błogosławi Wam za waszą dobroć,
wrażliwość i dobre serce. Bóg zapłać.
6. KPRM informuje, że trwają zapisy na 6 dniowy
wyjazd autokarowy do Rumuni. Wyjazd w dniu 17
lipca do 23 lipca 2010 r. (tel. Kazimierz 607 147
339 lub Bogusia 664 743 764). Koszt całkowity
1750 zł. Szczegóły programu na stronie
internetowej parafii www.sobikow.parafia.info.pl.
7. Koło Przyjaciół RM informuje, że na stronie
internetowej www.sobikow.parafia.info.pl
zamieszczone są wszystkie informacje o
wyjazdach w 2020 r.
8. Ks. Mariusz organizuje w dniach od 9 do 15
lutego obóz narciarski dla dzieci i młodzieży w
Murzasichlu. Całkowity koszt obozu wynosi 1350
zł. Cena obejmuje: transport, ubezpieczenie,
wyżywienie, noclegi, wypożyczenie sprzętu,
instruktorów, karnety na zjazdy, kulig oraz wyjazd
na baseny termalne. Zapisy z zaliczką 350 zł u p.
Bogumiły Dusza.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz
„Niedziela”. Oba tygodniki kosztują po 6,- zł.
W zakrystii do odbioru jest miesięcznik
„Różaniec”. Jego cena uległa zmianie i wynosi 7,zł. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik „Wieści Parafialne”

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Zasada moralna
Jak się nie wie co lepsze, trzeba się
zastanowić i rozważyć i zasięgnąć rady, bo
nie wolno działać w niepewności sumienia.
W niepewności powiedzieć sobie: cokolwiek
zrobię, będzie dobrze, mam intencję
zrobienia dobrze, Pan Bóg przyjmuje co my
uważamy za dobre, to i Pan Bóg przyjmuje i
uznaje za dobre. Nie martwię się, jeżeli po
czasie sprawy te okażą się niedobre, Pan
Bóg patrzy na intencję, z jaką zaczynamy i
według tej będzie nagradzał Jest to Zasada.
której powinniśmy się trzymać.
(Dz 800)

Intencje Mszalne 19 I 2020 – 26 I 2020
Niedziela, 19..01.
8.30 (Czachówek) + Romana Rudzkiego
8.30 (Czachówek) Za Parafian
10.00 + Witolda Winiarka
10.00 + Antoniego Kulki
12.00 + Jana Urbanowicza w 1 rocz. śmierci
12.00 + Jana Stańczyka w 2 rocz. śmierci, Stanisława
Stańczyka i zm. z rodz. Stańczyków
13.15 + Eugeniusza i Jadwigi Zwolińskich, Jana i
Jadwigi Plesiewiczów oraz zm. dziadków Plesiewiczów
i Szatanów
13.15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marii z okazji 70
rocz. urodzin oraz pomyślność dla rodzin Klimków,
Fudeckich i Helińskich
Spotkanie dla dzieci i rodziców I – Komunijnych
Sobota, 25.01.
17.30 + Bolesława Stankiewicza w 30 dni po śmierci
18.00 + Haliny Kozłowskiej w 1 rocz. śmierci
Niedziela, 26.01.
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Aleksandry
8.30 (Czachówek) + Elżbiety Sadowskiej w 3 rocz. śm.
10.00 + Jana Rosłona w 11 rocz. śm.
10.00 + z rodz. Rączków i Całków śmierci
12.00 + Artura Grzesikiewicza (w 17 rocz. śm.),
Elżbiety Królak, Stanisława i Marianny Grzesikiewicz,
Józefa Gwara
12.00 + Marka Olczaka w 7 rocz. śm.
CHRZEST: Oliwia Kilijanek
13.15 + Tadeusza i Joanny Bednarskich i zm. z rodz.
Bednarskich i Lewandowskich 13.15 + Stanisława
Helińskiego w 9 rocz. śm. i zm. z rodz. Helińskich,
Klimków i Fudeckich
Intencje spisano .17.01.2020 r.

Kalendarz Parafialny
w każdej rodzinie
Ponownie zachęcamy do nabycia
w kancelarii i w zakrystii po
mszach św., Kalendarza
Parafialnego na 2020 r. Kalendarz autorstwa
naszego parafianina o tematyce „KAPLICZKI”
zawiera opis oraz informacje wraz ze zdjęciami
12 wybranych kapliczek z terenu naszej parafii.
Dzięki własnej redakcji i opracowaniu, udało się
uzyskać przystępną dla każdej rodziny i
znajomych atrakcyjną cenę - 10 zł.

Tweet od Papieża
„Adorować to stać się małym wobec
Najwyższego, aby odkryć przed Nim,
że wielkość życia nie polega na
posiadaniu, ale na kochaniu.”.
Franciszek/

Refleksja na
Drugą Niedzielę Zwykłą
"Świadectwo Jana zawiera pewien paradoks.
Najpierw wyznaje Jezusa jako Bożego
Baranka, a później stwierdza, że Go wcześniej nie znał.
Słowa te są zaskakujące, gdyż Jan był kuzynem Jezusa.
Starożytna tradycja mówi, że będąc dziećmi, spędzali
wspólnie czas, bawiąc się. Jan znał wiele faktów z życia
Jezusa, ale nie znał Jego samego. Istnieje różnica między
znajomością faktów z życia osoby, a poznaniem jej samej.
Jezusa poznajemy i uczymy się w sposób ciągły,
permanentny. I nigdy nie możemy powiedzieć, że
poznaliśmy Go dogłębnie. Jan poznał dogłębnie Jezusa
dopiero, gdy zobaczył Ducha Świętego „zstępującego i
spoczywającego nad Nim”. Duch Święty pozwala
rozpoznawać prawdę o człowiek”. / Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Dzisiaj słyszymy świadectwo św. Jana
o Jezusie,
odważne, donośne, jak w najlepszym
niusie
„Ten, nad którym ujrzysz ducha
zstępującego
i na Nim / jak gołębica/ spoczywającego,
jest Tym, który chrzci Duchem
Świętym”.
Mówił Jan Chrzciciel, głosem pewnym
i przejętym.
Kazimierz
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