Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 04 (254) Rok VII
Parafia
26.01.20120r.
Trzecia Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 8, 23b – 9, 3 (Naród kroczący w ciemnościach ujrzał
światłość wielką)
Psalm responsoryjny: Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b) (Pan moim światłem i
zbawieniem moim)
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17 (Jedność chrześcijan)
Ewangelia: Mt 4, 12-23 (Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza)

NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA
Kościół katolicki wczoraj w sobotę 25 stycznia, obchodził uroczystość
nawrócenia św. Pawła. Poznajmy jego niesamowitą biografię. Szaweł
urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 5-10 roku po
Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do
tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł
odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła. Później
przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem Gamaliela.
Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat
stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła.
Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35
roku z własnej woli udał się do Damaszku, aby tam ścigać chrześcijan. Jak
podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta "olśniła go nagle światłość z
nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego
Mnie prześladujesz?» - «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Jestem
Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą,
co masz czynić» Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym
nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Po trzech latach
pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy
misyjne podróże: pierwszą - w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z
Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: Filippi-Tesaloniki-BereaAchaia-Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58:
Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.
Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do
gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Był
dwukrotnie aresztowany i przebywał kilka lat w więzieniu.Zginął śmiercią
męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku co św. Piotr Apostoł
(67 r.). W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w
grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest
patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad
Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy,
powroźników, tkaczy.
/ Na podst. brewiarz.pl oprac. K.Dusza/
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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

Sprawozdanie Parafialnego Zespołu
Caritas
za rok 2019

Na koniec roku 2018 stan
posiadanych środków finansowych
wynosił
10.613,75 zł

Przychód w 2019r.
Dobrowolne ofiary do puszek
15.538,00 zł
Skarbona „Caritas”
321,00 zł
Sprzedaż świec Caritas
2.935,00 zł
Datki indywidualne
450,00 zł
Razem przychód 19.244,00 zł
Rozchód w 2019 r.
Zakup węgla
2.222,03 zł
Wyjazd na zimowisko, wyjazd
letni, wycieczki szkolne 2.750,00 zł
Dzień Babci i Dziadka
267,30 zł

Rodzina – Rodzinie - pomoc
rodzinie syryjskiej
6.120,00 zł
Dzień Matki, Ojca i Dziecka
927,08 zł
Koszty leczenia
670,35 zł
Pomoc rodzinie w trudnej
sytuacji losowej
2.050,00 zł
Zakup świec Dzieło Pomocy
Dzieciom
1.604,00 zł
„Mikołaj”
844,16 zł
Obiady
1.119,00 zł
Razem rozchód: 18. 573,92 zł
Saldo za 2019 r.

670,08 zł

SALDO KOŃCOWE-11.283,83 ZŁ

Prezes PZC – Elżbieta Talarek

Do dnia 30 kwietnia 2020 roku trwa okres rozliczeń podatkowych.
Zachęcamy do przekazywania 1% należnego podatku na rzecz
naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego dokonać należy
wpisać na stronie
3-ciej PIT-u nr 37 pod poz. nr. 137 numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego (numer KRS):
KRS Caritas AW – 0000225750, w poz. nr. 139 PZC Sobików i
koniecznie zakreślić nr 140.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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.
Ojciec Święty Franciszek ustanowił Listem
Apostolskim Misericordia et misera Niedzielę
Słowa Bożego, która będzie obchodzona zawsze w
III niedzielę zwykłą w ciągu roku. W tym roku to
dzisiaj.
Dziś również, obchodzimy 67. Światowy Dzień
Trędowatych pod hasłem: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40).
Ponadto dziś przypada XX Dzień Islamu w
Kościele katolickim w Polsce, obchodzony pod
hasłem: Chrześcijanie i muzułmanie: w służbie
powszechnego braterstwa.

2. W tym tygodniu po Kolędzie odwiedzimy
rodziny mieszkające w następujących
miejscowościach:
- 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 tym tygodniu wypada I Sobota
miesiąca. O godz. 7.10 zapraszamy na
Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o Niep. Sercu
Maryi.
4. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie
formacyjne w grupach dla kandydatów do
bierzmowania, Grupa formacyjna p. Marii
Fiejki, w sobotę 1 lutego o godz. 17:00, rok
I oraz wyjątkowo o 17.00 grupa p.
Miłosławy Koszałki, rok II.
5. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca.
Po Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo
Eucharystyczne a po Mszy św. o 12.00
spotkanie Kół Różańcowych i wymiana
tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa

na miesiąc luty: O ducha pojednania w
rodzinach i między narodami.

6. W przyszłą niedzielę, 2 lutego Święto
Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej
Gromnicznej). Porządek Mszy św. niedzielny. Na
początku wszystkich Mszy św. błogosławieństwo
gromnic. Prosimy o punktualne przyjście do
kościoła. Nie święci się gromnic po Mszy św.
Taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest
na zakony klauzurowe. Taca inwestycyjna
przeniesiona będzie na następną niedzielę.
7. Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych.
Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz
naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego
dokonać należy wpisać na stronie 3 PIT 37 pod nr.
137 numer KRS Caritas AW – 0000225750, w nr.
139 PZC Sobików i koniecznie zakreślić nr 140.
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
8. KPRM informuje, że w dniach 13-16 sierpnia
organizowana jest 4 dniowa pielgrzymka do
Augustowa, Sejn, Wilna i Trok na Litwie oraz
Studzienicznej z „Różańcem na wodzie” włącznie.
Koszt 650-680 zł. Zaliczka 150 zł przy zapisie.
Zapisy do 07 marca.
9. KPRM organizuje jednodniowy wyjazd w dniu
15 sierpnia do Ossowa w 100 lecie Bitwy
Warszawskiej z rekonstrukcją „Cudu nad Wisłą”
Koszt 50 zł zaliczka 30 zł. Zapisy i zaliczka do 07
marca u p. Bogumiły Dusza lub p. Ryszarda
(kościelnego).
10. KPRM organizuje 6 dniowy wyjazd na
wypoczynek zimowy dla seniorów i rodzin z
dziećmi (do 3 lat gratis) od 23 lutego do 28 lutego
w Zawoi Jest jeszcze 6 miejsc. Koszt 620,- zł.
Szczegóły programu na stronie internetowej
parafii.

11. Koło Przyjaciół RM informuje, że na
stronie internetowej www.sobikow.parafia.
info.pl zamieszczone są wszystkie
informacje o wyjazdach w 2020 r.
12. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia „Gość
Niedzielny” oraz „Niedziela”. Oba tygodniki
kosztują po 6,- zł. W zakrystii jest jeszcze
miesięcznik „Różaniec”. Jego cena uległa
zmianie i wynosi 7,- zł. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści
Parafialne”

Intencje Mszalne 26 I 2020– 02 II 2020
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
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
13.00 + Teresy Karaszkiewicz w 5 rocz. śm.
Spotkanie dla dzieci i rodziców Rocznicowych
Środa 29.01.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
- w int. Dusz Czyścowych o zbawienie
Sobota, 01.02.
7.10 Godzinki
7.30 int. wolna
18.00 + Marii Siecińskiej w 1 rocz. śmierci
Niedziela, 02.02.
8.30 (Czachówek) + Stefana Jachymskiego
8.30 (Czachówek) + Heleny Żórawskiej
10.0 + Wacława (w 51 rocz. śm.), Genowefy,
Marianny, Bogusława i Radosława Buraczyńskich i
zm. z rodz. Kabalów i Cholewów
12.00 + Eugenii (w 20 rocz. śmierci) i Jana Baranów
12.00 Za Parafian
13.15 + Elżbiety Maciak w 3 rocz. śmierci
13.15 O bł. Boże, dar wiary i potrzebne łaski dla
Roberta z okazji 47 rocz. urodzin
Intencje spisano .24.01.2020 r.
--------------------------------------------------------------------

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
"Niewielka to rzecz, kochać Boga w

pomyślności, I dziękować Mu, jak
wszystko się nam dobrze dzieje, Ale
wielbić Go wśród największych
przeciwności, I kochać Go, dla Niego
samego, i położyć w Nim nadzieję"
(Dz 995).
-------------------------------------------------------

Tweet od Papieża
„Jezus posiadał autorytet ponieważ to,
czego nauczał pokrywało się z tym, co
czynił, jak żył. Autorytet z tego właśnie
wynika: ze spójności i świadectwa” /Franciszek/

Refleksja na
Trzecią Niedzielę Zwykłą
"To jest znamienne, że Jezus nie mówi o
sobie jako o reformatorze świata. Nie mówi, że przyszedł
zmieniać złych ludzi w dobrych. Nie mówi też swoim
pierwszym uczniom, że ich misją będzie pouczanie ludzi.
Jezus określa siebie "wielkim światłem", czyli kimś
upragnionym przez ludzi, kto pomaga znaleźć dobrą drogę.
Uczniom zaś zapowiada, że będą "rybakami ludzi", czyli
kimś, kto wydobywa innych z różnych trudnych i złych
sytuacji. Tak naprawdę bowiem człowiek może się zmienić
tylko sam. By jednak mógł to zrobić, musi mieć światło i
wsparcie. W każdym człowieku jest dobro, ale ono często
nie dochodzi do głosu ze względu na ciemności, w których
on tkwi i ze względu na słabość. /Mieczysław Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Gdy Jezus osiadł w Kafarnaum
gdzie wody Galilejskie,

„Lud, który siedział w ciemności, ujrzał
światło wielkie”

Tu zaczął nauczać, leczył choroby
i słabości wśród ludu
gdzie wielu ludzi przez wiarę doznało
nawrócenia cudu
tu głosił naukę wśród pogan, rzeszom wielkim i
bliźnim
i tu powołał Szymona, Andrzeja, Jakuba, którzy
poszli za Nim.
Kazimierz

Za tydzień cz. III -„ Pierwszego wizerunku”.
Do użytku wewnętrznego
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