Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 01 (251) Rok VII
05.01.2020 r.
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Syr 24, 1-2. 8-12 (Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie)
Psalm responsoryjny: Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. J 1, 14) (Słowo
Wcielone wśród nas zamieszkało.)
Drugie czytanie: Ef 1, 3-6. 15-18 (Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci)
Ewangelia: J 1, 1-18 (Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami)

XVIII ROCZNICA POWSTANIA RADIA MARYJA
W dniu 7 grudnia w sobotę Koło Przyjaciół Radia Maryja wyjechało w raz z bliźniaczą grupą z Grójca,
w sumie 44 osoby ,na uroczystości związane z obchodami 28 rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu.
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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

Mszę św. pod hasłem „Głosić Chrystusa Pana z Maryją” w hali widowiskowo–sportowej „Arena Toruń” sprawował abp
Wacław Depo metropolita Częstochowy w asyście abp Sławoja Leszka Głódzia. W homilii abp Depo podkreślił on
doniosłość roli, jaką pełni Radio Maryja w dzisiejszym świecie, przepełnionym zagrożeniami duchowymi czyhającymi na
młodego człowieka: Nie zabrakło znakomitych gości: m.in. wicepremiera Jacka Sasina, ministra obrony narodowej
Mariusza Błaszczaka, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
Marka Gróbarczyka,
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Sasin wygłosił
w imieniu rządu
okolicznościowe przemówienie. Uroczystości poprzedziły: Medytacja pierwszosobotnia, Różaniec ze słuchaczami,
Koncert w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Marynarki Wojennej z solistami i aktorami scen polskich. Wybrzmiały
pieśni patriotyczne, jak: „O mój rozmarynie” czy „Biały krzyż”, a po nich „Zapiski więzienne” Prymasa Tysiąclecia
zaprezentowane przez aktorów Halinę Łabonarską i Marcina Kwaśnego. O godz.15:00 Koronka do Miłosierdzia
Bożego. Spotkanie przebiegło w wyjątkowo uroczystej atmosferze, podczas wielu przemówień goście podkreślali zasługi
ojca Rydzyka i jego rozgłośni. Nie zabrakło podziękowań dla służb państwowych, Policji i lekarzy.
Ciąg dalszy na str. 2.

* 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

Jeszcze długo po zakończeniu uroczystości na hali
słychać śpiewy i gwar. „Abyśmy byli jedno, podajmy
sobie ręce…” – dobiegają jeszcze słowa pieśni. Policja
kierująca ruchem przepuszcza wiele pojazdów. Sznur
autokarów i aut zdaje się nie mieć końca. Wracamy do
domów pełni emocji i podziwu dla Dzieł, których
czujemy się częścią. /Oprac. i foto Kazimierz Dusza/

WYDARZENIA PARAFIALNE W 2019 r. IV kw.
Październik – Listopad - Grudzień
- 05-06 października Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wyjazd do: Kodnia, Pratulina, Mokobodów, Kostomłoty i
Leśnej Podlaskiej
- od 6 października do 03 listopada prezentowano na łamach ‘Wieści Parafialnych” Sukienki Matki Bożej Częstochowskiej
- 10 października Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu obchodziła Jubileusz 100-lecia powstania
szkoły. Jubileuszową mszę św. odprawił Ks. Prał. Proboszcz Włodzimierz Czerwiński. Po części oficjalnej program
artystyczny w wykonaniu absolwentów i uczniów szkoły i zwiedzanie wystawy prezentującej wieloletni dorobek SP.
-13 października br. obchodziliśmy XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!” Tego dnia prowadzono zbiórkę do
puszek dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
- 20 października odbyło się coroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). We
wszystkich Mszach św. niedzielnych wzięło udział 741 osób powyżej 7 roku życia, a więc nieco więcej niż w roku 2018.
- 01 listopad Uroczystość Wszystkich Świętych. Procesja żałobna na cmentarzu i o godz. 12.00 przy ołtarzu polowym na
cmentarzu odprawiona była Msza św. w intencji wiernych pochowanych na naszym cmentarzu.
- w dniu 5 listopada KPRM zorganizowało wyjazd do kina Cinema City na Sadybę na film „Nieplanowane”
- 10 listopada opracowany został i wydany w parafii Kalendarz Parafialny na 2020 r o tematyce Kapliczki Przydrożne w naszej
Parafii autorstwa Kazimierza Duszy
- 24 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i ostatnią niedzielę roku liturgicznego czterech chłopców
zostało włączonych do grona ministrantów.
- 27 - 30 listopada zainstalowano ogrzewanie elektryczne promiennikowe w kaplicy w Czachówku.
- 03 - 05 grudnia Parafialny Zespół Caritas organizował zbiórkę elektrośmieci, przez Green Office Ecologic na zakup
nowoczesnych Inkubatorów do Szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce
- 07 grudnia Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało pielgrzymkę do Torunia z okazji XXVIII rocznicy powstania Radia
Maryja.
- 08 grudnia Parafialny Zespół Caritas po mszach św. zorganizował spotkanie dzieci ze św. Mikołajem, który obdzielał
upominkami wszystkie pociechy.
- 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. była możliwość podjęcia się "Duchowej adopcji
dziecka poczętego"
- 8 grudnia Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po Mszach św. przeprowadzana była zbiórka do
puszek jako wyraz naszego materialnego wsparcia tego Kościoła.
- Od 14 – 17 grudnia odbywały się Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje prowadził ks. Grzegorz Mazur.
- 22 grudnia Parafialny Zespół Caritas wspólnie z Kołem Przyjaciół Radia Maryja zorganizował Wigilię dla Samotnych.
- 27 grudnia rozpoczęła się tegoroczna kolęda.
- 29 grudnia po sześciu latach edycji, ukazał się 250 numer naszego tygodnika „Wieści Parafialne”.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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. Nie ma Mszy św.
dla dzieci o 13.15 ale dodatkowo odprawimy Mszę
św. o godz. 18.00 w kościele w Sobikowie.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy u progu
nowego 2020 r. Intencja modlitewna na styczeń: o
pokój w świecie. Taca inwestycyjna przeznaczona
jest na pokrycie kosztów wymiany instalacji
elektrycznej w kościele.
2. Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego
(Trzech Króli). Porządek Nabożeństw niedzielny
również z Mszą św. dla dzieci o godz. 13.15.
Podczas wszystkich Mszy św. poświęcenie kredy i
kadzidła. Taca zbierana w tę Uroczystość
przeznaczona jest na misje.
3. W tym tygodniu zapraszamy młodzież
przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania
na spotkania formacyjne: w piątek 10 stycznia
godz. 17.00 grupa p. Krystyny Borowskiej, w
sobotę 11 stycznia o 17.00 grupa p. Miłosławy
Koszałki.
4. W piątek 10 stycznia o godz. 18.00 zapraszamy
członków Rady Duszpasterskiej i Zarządy
Parafialnego Zespołu Caritas i Koła Przyjaciół
Radia Maryja na spotkanie Noworoczne
5. W przyszłą niedziele 12 stycznia Niedziela
Chrztu Pańskiego. Kończy się liturgiczny obchód
Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się okres zwykły
w ciągu roku. O godz. 18.00 Msza Święta i
spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania.
6. Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne
podziękowania wszystkim darczyńcom
indywidualnym i instytucjonalnym za ofiary
pieniężne i dary przekazane do paczek
świątecznych i na opał na zimę dla podopiecznych
Caritasu.
7. We piątek 27 grudnia rozpoczęliśmy kolędę. W
tym tygodniu po Kolędzie odwiedzimy rodziny
mieszkające w następujących miejscowościach:
- we wtorek 7.01. Wincentów, od godz. 9.30,
– w środę 8.01. Czaplin od godz. 9.30
- w czwartek 9.01. – Aleksandrów i Buczynów,
Dębówka od godz. 9.30
- w piątek 10.01. Kozłów, Grabina i Staniszewice
od godz. 9.30
- w sobotę 11.01. Ludwików, Lininek od 9.30,
Sułkowice, ul. Cicha (Budy Sułkowskie),
Julianów, ul. Sosnowa i Graniczna od godz. 9.30.
W następnym tygodniu:

- w poniedziałek 13.01. – Gabryelin, ul. Kolejowa
i Polna, Ławki ul. Polna od godz. 15.00
- we wtorek 14.01. Karolina, Krzymów od godz.
9.30,
- w środę 15.01. Parcela Sobikowska, Sobików od
godz. 9.30
- w czwartek 16.01. - Ługówka, Sierzchów, ul
Podleśna, Krępa, ul. Długa od godz. 16.00
- w piątek 17.01. Krzaki Czaplinkowskie, ul
Główna od godz. 9.30
- w sobotę 18.01. - Krzaki Czaplinkowskie, ul.
Brzozowa, Okrężna, Olszowa, Wrzosowa, 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.
8. 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 przy granicy ze Słowacją w Beskidzie
Żywieckim. Koszt 620,- zł. Szczegóły programu
na stronie internetowej parafii.
9. 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.

10. Koło Przyjaciół RM informuje, że na stronie
internetowej - sobikow.parafia.info.pl zamieszczone są
wszystkie informacje o wyjazdach w 2020 r.

11. 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

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz
„Niedziela”. Oba tygodniki kosztują po 6,- zł. Do
„Niedzieli” dołączony jest modlitewnik ze
współczesnymi modlitwami w różnych potrzebach
życia. 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”

Intencje Mszalne 05 I 2020 – 12 I 2020
Niedziela, 05.01.
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla rodziny
Antosiewiczów
8.30 (Czachówek) + Janiny i Jan Okolskich
10.00 + Genowefy (w 24 rocz. śm.) i Franciszka
Chajęckich i zm. z rodz. Chajęckich i Matuszewskich
10.00 Za Parafian
12.00 + Krystyny Golik, Zygmunta, Marka, Jana i
Cecylii Masnych
12.00 + Genowefy i Henryka Stolarczyków, Mariana i
Danuty Lubuszowskich
13.15 + Jana, Aleksandry i Zbigniewa Chmielewskich,
Jadwigi Zagalskiej, Heleny Pęśko
Poniedziałek 06.01.
8.30 (Czachówek) + Anny Białas
8.30 (Czachówek) Za Parafian
10.00 + Stanisława i Jana Grzegrzółka, Heleny
Jedynak
12.00 O zdrowie dla Dariusza
12.00 + Jadwigi Królak (w 20 rocz. śm.), Stanisława
Królaka, Heleny Sobieszuk
13.15 Int. wolna
Sobota, 11.01.
18.00 + Int. wolna
Niedziela, 12.01.
8.30 (Czachówek) + Franciszka i Jana Zarębów
10.00 + Krystyny Pieniążek w 4 rocz. śm. Antoniego
Pieniążka
10.00 + Anny Ingert, Marianny i Jana Uliasz,
Benedykta Ingert, Zdzisława Krawczyka
12.00 + Jerzego (w 2 rocz. śm.) Ryszarda, Antoniego i
Natalii Sylwestrowiczów, Jana i Leokadii Rurka
12.00 + Romana Chajęckiego i Marianny Królak
13.15 + Wandy i Władysława Marczak, Krystyny i
Ludwika Marczak, Krystyny i Mariana Sobieraj
18.00 int. wolna
Intencje spisano .03.01.2020 r.

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)

Tweet od Papieża
„Niech Emmanuel będzie światłem
dla całej poranionej ludzkości.
Niech skruszy nasze często
zatwardziałe i egoistyczne serce i
uczyni nas narzędziami swej
miłości.” /Franciszek/

Refleksja na
Drugą Niedzielę po Narodzeniu
Pańskim
Bóg stwarzając świat "oddzielił światłość
od ciemności". Gdy na skutek grzechu konieczne
okazało się nowe stworzenie, Bóg posłał na świat
Światłość, której ciemność nie ogarnęła. Aby dać nam
nowe życie, Bóg dał nam punkt odniesienia dla
oddzielenia światła od ciemności, czyli dobra od zła.
Tym punktem odniesienia jest Chrystus./ /Mieczysłąw
Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Słuchaliście Ewangelii? «Czuwajcie więc,
bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie». Czy
to rozumiecie?
Jezus mówi dziś bardzo dobitnie:
«bądźcie gotowi»,

do wszystkich, a jeżeli syn nie słyszał powiedz
i synowi,
bo gdy Syn Człowieczy przyjdzie, byście nie
byli rozdzieleni,
wtedy razem dostąpicie Nieba i będziecie
zbawieni.
Kazimierz

Za tydzień - Wigilia dla samotnych i chorych
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