Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 06 (256) Rok VII
09.02.2020 r.
Piąta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie Iz 58, 7-10 (Światło dobrych uczynków)
Psalm responsoryjny: Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9 (R.: 4a) (Wschodzi w
ciemnościach jak światło dla prawych)
Drugie czytanie: 1 Kor 2, 1-5 (Nauczanie Świętego Pawła)
Ewangelia: Mt 5, 13-16 (Wy jesteście światłem świata)

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY Z LOURDES
We wtorek 11 litego przypada dzień w którym wspominamy Najświętszą Maryję
Pannę z Lourdes w Portugalii. Z tej okazji przypominamy krótką historię objawień
Matki Bożej w Lourdes i zamieszczamy na str. 2 Wieści Parafialnych specjalną
Litanię do Matki Bożej z Lourdes. Prosimy o jej odmówienie w tym dniu w intencji
nowych powołań ministranckich w naszej parafii.
O Lourdes – miasteczku leżącym u stóp Pirenejów – zrobiło się głośno dzięki
Matce Bożej. Maryja ukazała się tam w 1858 r. Bernardzie Marii Soubirous, zwanej
przez bliskich Bernadetą. Rodzina dziewczyny była bardzo biedna. Sześć osób
(rodzice i czworo dzieci) mieszkało w dawnej celi więziennej. Bernadeta była ładną
dziewczyną, jednak po przebytej chorobie nie rosła. Miała tylko 140 cm wzrostu.
Chorowała na astmę. Nie umiała czytać ani pisać, mówiła tylko miejscowym
dialektem. 11 lutego 1858 Bernadeta z siostrą i koleżanką poszła zbierać gałęzie
na opał. Przy grocie Massabielskiej zobaczyła unoszącą się nad krzakiem śliczną
dziewczynę w białej sukni, która w prawej dłoni trzymała różaniec. Bernadeta,
naśladując ją, uczyniła znak krzyża i zaczęła odmawiać różaniec. Biała Pani
włączała się w modlitwę tylko na “Chwała Ojcu…”, kończące każdą dziesiątkę.
Potem – znikła. 18 lutego Biała Pani wypowiedziała znamienne słowa: “Nie
obiecuję ci szczęścia na tym świecie, ale w przyszłym”. Trzy dni później wezwała:
“Módlcie się za grzeszników”, a po kolejnych trzech dniach: “Pokutujcie!
Pokutujcie! Pokutujcie!”. Prosiła też, by księża wybudowali przy grocie kaplicę,
Miejscowy proboszcz domagał się jednak cudu, chciał też poznać imię Białej Pani.
Odpowiedź padła 25 marca: “Jestem Niepokalanym Poczęciem”. Biała Pani
wskazała Bernadecie miejsce, z którego wytrysnęło źródło. Wkrótce wydarzył się
pierwszy cud: mieszkanka Lourdes umoczyła sparaliżowaną rękę w wodzie
wypływającej ze źródła i została uleczona. Osiemnaście spotkań Bernadety z Białą
Panią zakończyło się 16 lipca. Na 52 hektarach w sanktuarium znajdują się 22
miejsca kultu. Do najczęściej odwiedzanych należą: grota, górujące nad nią
bazylika Niepokalanego Poczęcia i bazylika Różańcowa, oraz podziemna bazylika
św. Piusa X. Tę ostatnią poświęcił w 1958 r. legat papieski kard. Angelo Giuseppe
Roncalli, późniejszy papież – Jan XXXIII.
/Oprac. Kazimierz 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 po
Mszy św. o godz. 10.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz.
9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę
podczas Mszy św. o
godz. 12.00

Litania do Matki Bożej z Lourdes
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste,
wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata
Boże, zmiłuj się nad nami., Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami., Święta Trójco
jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, módl się za nami.
Najświętsza Panno pokutę zalecająca,
Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło wskazująca,
Najświętsza Panno potwierdzająca Swe Niepokalane Poczęcie,
Niepokalana Córo Boga Ojca,
Niepokalana Matko Syna Bożego,
Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
Niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Niepokalane odzwierciedlenie Mądrości Bożej,
Niepokalana Jutrzenko sprawiedliwości,
Niepokalana Arko Przymierza,
Niepokalana Dziewico krusząca głowę węża piekielnego,
Niepokalana Królowo nieba i ziemi,
Niepokalana skarbnico łask Boskich,
Niepokalana drogo do Jezusa wiodąca,
Niepokalana Dziewico wolna od grzechu pierworodnego,
Niepokalana bramo niebios,
Niepokalana Gwiazdo morza,
Niepokalana Matko Kościoła świętego,
Niepokalane źródło wszelkich doskonałości,
Niepokalana przyczyno naszej radości,
Niepokalany wzorze wiary,
Niepokalane źródło Bożej miłości,
Niepokalany znaku naszego zbawienia,
Niepokalane światło Aniołów,
Niepokalana nauczycielko Apostołów,
Niepokalana chwało Proroków,
Niepokalana potęgo Męczenników,
Niepokalana opiekunko Wyznawców,
Niepokalany wzorze dziewiczej czystości,
Niepokalana radości ufających Tobie,
Niepokalana obrono grzeszników,
Niepokalana pogromicielko wszelkiego zła,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo bez grzechu poczęta Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się: Matko Najświętsza słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć,
jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś
nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy
i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia
duszy. Amen.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś, ze względu na ferie szkolne nie

7. KPRM organizuje 6 dniowy wyjazd na

będzie Mszy św. dla kandydatów do
Bierzmowania o godz. 18.00. Kolejne
spotkanie liturgiczne odbędzie się w
niedzielę 8 marca o godz. 18.00.
2. We wtorek, 11 lutego wspomnienie
Najśw. Maryi Panny z Lourdes. Tego dnia
obchodzimy XXVIII Światowy Dzień
Chorych. Hasłem obchodów jest werset
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię» (Mt 11, 28). Wszystkich chorych
i cierpiący polecamy modlitwie. Z tej okazji
w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz.
12.00 Parafialny Zespół Caritas i Koło
Przyjaciół Radia Maryja zapraszają na słodki
poczęstunek do sali katechetycznej.
3. W przyszłą niedzielę o Mszy św. o godz.
13.15 nie będzie spotkania formacyjnego dla
dzieci I – Komunijnych i ich rodziców.
Odbędzie się ono w niedzielę 23 lutego
i będzie połączone z poświęceniem
i rozdaniem łańcuszków i medalików.
4. 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.
5. KPRM informuje, że 21 marca (sobota)
planuje wyjazd na Misterium Męki Pańskiej
do Sanktuarium MB Bolesnej Pani
Świętokrzyskiej. w Kałkowie - Godowie
k/Starachowic. Po Mszy św. obejrzymy
Drogę Krzyżową i Golgotą Świętokrzyską,
pomnik smoleński z samolotem, mini zoo i
ruchomą szopkę. Koszt z obiadem 100 zł.
Zaliczka 50 zł.
6. KPRM informuje, że termin wyjazdu na
wypoczynek letni do Rowów uległ zmianie i
będzie miał miejsce od 26.08-02.09.2020 r.
Koszt bez zmian dorośli 1000 zł, dzieci do
lat 3 - 200 zł., dzieci do lat 7 - 350 zł. i do lat
10 – 500 zł.

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.
8. 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).
9. 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 650680 zł. Zaliczka 150 zł przy zapisie. Zapisy
do 07 marca.
10. Koło Przyjaciół RM informuje, że na
stronie internetowej www.sobikow.parafia.
info.pl zamieszczone są wszystkie
informacje o wyjazdach w 2020 r.
11. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia „Gość
Niedzielny” oraz „Niedziela”. W zakrystii
jest lutowy numer miesięcznika „Różaniec”.
Jego cena wynosi 7,- zł. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści
Parafialne”

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
W piątek w czasie Mszy św., kiedy
dusza moja była zalana szczęściem
Boga, usłyszałam w duszy te słowa:
- Miłosierdzie Moje przeszło do dusz
przez Serce Boskoludzkie Jezusa,
jako promień słońca przez kryształ.
Uczułam w duszy i zrozumiałam, że
wszelkie zbliżenie się do Boga jest
nam dane przez Jezusa, w Nim i przez
Niego. (Dz. 528)

Intencje Mszalne 09 II 2020 – 16 II 2020
Niedziela, 09.02.
8.30 (Czachówek) + Sylwestra Rudzkiego
8.30 (Czachówek) + Jana i Henryka Antosiewiczów
10.00 + Marka Kur w 9 rocz. śm., Jerzego i Jana Kur
10.00 + Haliny Jankowskiej w 2 rocz. śm., Edwarda i
Jerzego Jankowskich, Sławomira Krzyczkowskiego
12.00 + Jana Sychla (w 1 rocz. śm.), Stanisława,
Janiny, Henryka i Wojciecha Małaszków, Stefana,
Emilii, Edwarda i Ryszarda Sychlów
12.00 + Teresy i Józefa Kucińskich
13.15 In t. wolna
Wtorek, 11.02.
18.00 + Aldony Marii Salamonowskiej w 30 dni po
śmierci
Środa 12.02.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Piątek, 14.02.
18.00 + Agnieszki Gawdzik w 30 dni po śmierci
Sobota, 15.02.
18.00 + Haliny, Stanisława, Julianny i Jana Poruszek
Niedziela, 16.02.
8.30 (Czachówek) + Ewy Jasik
8.30 (Czachówek) + Leona Winiarka w 5 rocz. śm.,
Władysława i Marceliny Stanowskich, Edwarda i
Heleny Winiarek
10.00 + Heleny (w 25 rocz. śm.) i Jerzego Andziak,
Cecylii i Józefa Chmielewskich
10.00 + Stanisława (w 30 rocz. śm.) i Marianny
Sobieckich
12.00 + Joanny Koseckiej w 2 rocz. śmierci
12.00 + Stanisława i Zenobii Matulka, Jana i Józefy
Matulka
13.15 + Krzysztofa Grzesikiewicza, Marty i Juliana
Orlików
13.15 + Grzegorza Zyś – int. od Doroty i Bożeny
Polityńskich
Intencje spisano .07.02.2020 r.

Gdybym dziś narodził się na nowo, a
zapytany - jaką drogę życia obrałbym bez chwili wahań wszedłbym na drogę
kapłaństwa, choćbym od początku jasno
wiedział, że skończę w okowach
Chrystusowych, we wzgardzie
szubienicy. Lepiej być wzgardzonym
kapłanem niż uwielbianym Cezarem

Tweet od Papieża
„Słowo Boże pociesza nas i dodaje
odwagi, wywołuje nawrócenie, wstrząsa
nami, uwalnia od paraliżu egoizmu;
ponieważ ma moc przemiany życia, przejścia z
ciemności do światła.”.
/Franciszek/

Refleksja na
Piątą Niedzielę Zwykłą
Prawdziwi uczniowie Jezusa są solą
ziemi. Jest ich mało, a jednak mają
przeogromny wpływ. „Mała trzódka”, jak nazywa ich
Jezus, przenika cały świat. Jednak sól może utracić
swój smak. Jeżeli uczniowie Jezusa stracą miłość do
swojego Mistrza, jeżeli będą uczniami w rejestrze, a
nie w sercu, to ich wpływ na świat będzie znikomy.
Jednym z grzechów współczesnych uczniów i
uczennic Jezusa jest grzech spokojnego życia.
Ulegamy wygodzie, kompromisom, fałszywemu
zadowoleniu czy złudnemu spokojowi. Jest to życie
chrześcijańskie bez soli, bez smaku. Niczego nie
mówi. Nikomu nie przeszkadza. Jest bojaźliwe, raczej
uspokajające niż prowokujące. Oparte na ludzkich
kalkulacjach i układach. /Deon – Stanisłąw Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Naszym światłem, które Bóg Ojciec widzi,
są nasze dobre uczynki; niech się ich nikt
nie wstydzi,
bo wtedy będziemy światłem świata,
które promienieje
i to światło przed ludźmi naprawdę
zajaśnieje
gdy uczynki będą dobre i Boga wielbiące
jak świece na ołtarzu w lichtarzach
stojące.
Kazimierz

W następnych WP cz. IV-Pierwszego Wizerunku

- pisał kard. Stefan Wyszyński 31 maja 1955 roku w
Prudniku (Z głębi duszy. Kalendarzyk łaski)
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