Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 07 (257) Rok VII
Parafia
16.02.2020 r.
Szósta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Syr. 15, 15-20 (Wymagająca wolność człowieka)
Psalm responsoryjny: Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 1)
(Błogosławieni słuchający Pana)
Drugie czytanie: 1 Kor 2, 6-10 (Prawdziwa mądrość)
Ewangelia: Mt 5, 17-37 (Wymagania Nowego Przymierza

Święto Katedry św. Piotra
W najbliższą sobotę 22 lutego obchodzić będziemy ustanowione w
1558 r. przez papieża Pawła IV, Święto Katedry św. Piotra,
czczone w Kościele od początku, kiedy relikwię w postaci najpierw
krzesła św. Piotra, potem jego szczątków, czczono w rzymskiej
wspólnocie. Odkąd powstała bazylika św. Piotra w Watykanie,
katedra, czyli to Święto - Piotrowe krzesło było widoczne w
eksponowanym miejscu. Szczątki pierwszego “mebla” oprawiono w
kość słoniową, nadając kształt
zbliżony do pierwotnego.
Ale w święcie tym nie chodzi o
czczenie
mebla,
ale
o
wspomnienie wyjątkowej funkcji,
jaką wśród chrześcijan od
początku pełnił św. Piotr i jego
następcy. Naukę o jego roli
formułowali zawsze Ojcowie
Kościoła, pisząc o św. Piotrze, że
jest “fundamentem Kościoła”,
“skałą, na której Chrystus zbudował Swój Kościół”, księciem i
obrońcą wszystkich innych”, “naczelnym wodzem i zwierzchnikiem
apostołów”, “głową i księciem drugich”, “kamieniem, na którym
Kościół
zbudowany”
(Orygines,
Euzebiusz,
św.
Cyryl
Aleksandryjski, św. Grzegorz, św. Bazyli).
Święto Katedry św. Piotra jest więc przede wszystkim okazją do
modlitwy za obecnie urzędującego następcę św. Piotra oraz za
jedność Kościoła, którą on uosabia. Wspominał o tym na
zakończenie środowej audiencji ogólnej 20 lutego w 2019 r. papież
Franciszek. „Módlcie się za mnie i za moją posługę, także za
papieża Benedykta, aby zawsze i wszędzie utwierdzał braci w
wierze”
/Oprac. KD. na podstawie Stacja 7/
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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

Lektura pierwszego wizerunku /cz.IV/
Dziś czwarta część dotycząca historii Obrazu „Jezu, ufam Tobie”. Poprzednie
fragmenty znajdziecie Państwo w nr 41 – 203 z 16.12. 2018 r. i w nr 03 - 208 z
20.01.2019 r. oraz w WP nr 05 – 255 z 02.02.2020 r.
„W 1970 roku kościół otoczyły trzy samochody ciężarowe, na które załadowano mienie wyniesione z
kościoła”.

Rozdz. 6 – Nowa Ruda, lata 1956-1986
Ludzie kładli się pokotem przed samochodami, powstrzymując dewastację obiektu,
zdejmowanie obrazów i wywóz sprzętu. Działo się to na ich oczach. Noworudzianie chcieli
za wszelką cenę wstrzymać niszczycielskie działania. Jedna z dzielnych matek tłumacząc
się niewydolnością żołądka, z rozpaczliwym krzykiem wtargnęła do kościoła. Pod wpływem
jej wrzasku robotnicy przerwali grabież wnętrza i zaniechali końcowych prac związanych z
niszczeniem ołtarza. Obraz Chrystusa Miłosiernego wisiał bardzo wysoko. Z braku
dostatecznie długiej drabiny robotnicy nie mogli go zdjąć. W ten sposób został ocalony
oryginalny obraz Miłosiernego Pana. To Opatrzność Boża sprawiła, że z tak błahego powodu
pozostał na swoim miejscu.
Parafianie uporządkowali kościół, zadbali o jego bezpieczeństwo i w dalszym ciągu w
opuszczonym kościele organizowali nabożeństwa. Przez kolejnych 15 lat otaczali głęboką
czcią cenny i ukochany przez nich oryginalny wizerunek Najmiłosierniejszego Zbawiciela.
Nie było łatwo. Bezpieczeństwo kościoła było zagrożone. Jego położenie na skraju lasu
sprzyjało ewentualnemu zniszczeniu lub podpaleniu ze względu na drewnianą konstrukcję..
Ks. Grasewicz, mimo że posługuje w innej parafii, nie zapomina o swoich parafianach z
Nowej Rudy. Ponieważ nadal trwają prześladowania, zastanawia się nad możliwością.
przeniesienia obrazu w bezpieczniejsze miejsce. Przypomina sobie prośby ks. Sopoćki
dotyczące zabezpieczenia malowidła. Podejmuje decyzję, że obraz trzeba przenieść. W
kręgu wybranych osób następują ustalenia celem sprowadzenia obrazu z Nowej Rudy z
powrotem do Wilna. W tej niezwykłej akcji uczestniczyli: ks. Grasewicz, p. Wacław
(kierowca), członkinie Instytutu MB Miłosierdzia s. Teresa Gryń i s. Cecylia Obuchowska
wraz z p. Jadwigą. Szczególną rolę w przygotowaniu akcji odegrała s. Teresa Gryń, która
przyjechała specjalnie z Odelska, by przemyśleć przebieg prac, zastanowić się nad
potrzebnymi materiałami, pamiętając o zachowaniu ogromnej ostrożności i konspiracji.
Należało zastanowić się jakim sposobem wywieźć oryginał. Ostatecznie postanowiono
wykorzystać noc dla przeprowadzenia akcji. W listopadzie 1986 roku, bez wiedzy wiernych
parafian …Ci ofiarni ludzie udali się do kościoła, gdzie przez dach demontowali część ściany
drewnianej, wciągnęli obraz…Wycięto płótno z ramy i zamieniono go na wierną kopię w skali
1:1 uprzednio przygotowaną przez Marię Gawrosz. Obecna na miejscu matka s. Teresy
Gryń, która została wtajemniczona w całe przedsięwzięcie, wspominała, iż serce się jej
krajało, gdy ściągano obraz. Po tak przeprowadzonej akcji, zachowując daleko idącą
ostrożność, tej samej nocy wyruszono do Wilna.
Dopiero w 1992 r., po upływie sześciu lat od pamiętnej nocy, mieszkańcy Nowej Rudy
dowiedzieli się o podmianie obrazu. Tajemnicę tę ujawnił im proboszcz mieszkający w
Porzeczu – redemptorysta, ojciec Andrzej Szczupiał. cdn.
/KD/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś, z okazji XXVIII Światowego Dnia
Chorych po Mszy św. o godz. 12.00 Parafialny
Zespół Caritas i Koło Przyjaciół Radia Maryja
zapraszają na słodki poczęstunek do sali
katechetycznej.
2. Ze względu na ferie szkolne dziś po 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. Na tę Mszę św. zapraszamy również
rodziców i dzieci Rocznicowe.
3. 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.
4.. 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.
5. 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.
6. 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).
7. 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.
8. Koło Przyjaciół RM informuje, że na stronie
internetowej www.sobikow.parafia.info.pl
zamieszczone są wszystkie informacje o
wyjazdach w 2020 r.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz
„Niedziela”. W zakrystii jest lutowy numer
miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku pod

chórem wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści
Parafialne”
10. We wtorek 11 lutego zmarł w wieku 67 lat ks.
kanonik Dariusz Kruszewski, proboszcz parafii
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rososzy.
Ks. Kruszewski od 11 lat był proboszczem
tamtejszej parafii Narodzenia NMP. Wcześniej
pracował duszpastersko m.in. w warszawskich
parafiach Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
na Chomiczówce i bł. Władysława z Gielniowa na
Ursynowie. Jego pogrzeb odbył się wczoraj w
Rososzy.
11. Również we wtorek, w wieku 76 lat, w 54.
roku kapłaństwa zmarł ks. prał. dr Józef
Skarpetowski, b. proboszcz Parafii św. Brata
Alberta w Warszawie-Wesołej (Zielonej).
Jako wikariusz ks. Józef pracował w Parafii w
Sobikowie w latach1966-1967.

Obu zmarłych księży polecamy Bożemu
Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen

Kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
W głoszeniu prawdy Bożej
zachowajcie miłość. Każdy ma
odczuć: ten kapłan kocha ludzi.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność
Anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary,
która się słusznie należała za grzechy. Z taką
mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam.
Słowa, którymi błagałam Boga są następujące:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a
Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy
nasze i świata całego; dla Jego bolesnej Męki
miej Miłosierdzie dla nas i świata całego.
(Dz 474-475)

Intencje Mszalne 16 II 2020 – 23 II 2020
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
Poniedziałek 17.02.
18.00 + Marka Pilackiego w 30 dni po śmierci
Wtorek, 18.02.
18.00 + Ewy Elżbiety Sajko w 30 dni po śmierci
Środa, 19.02.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian, - o pokój w rodzinie i zdrowie
+ Zofii i Antoniego Matysiak, Jakuba i Heleny
Szóstkiewiczów, Siostry Henryki Matysiak i zm. z rodz.
Szóstkiewiczów i Matysiaków
Czwartek, 20.02.
18.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z
okazji urodzin i
Sobota, 22.02.
18.00 + Michaliny i Stanisława Marszał, Zofii i Henryki
Matysiak, Andrzeja Otulaka i zm. z rodz. Maciejewskich
Niedziela, 23.02.
8.30 (Czachówek) + Jerzego Iwaniuka w 2 rocz. śm.
8.30 (Czachówek) + Romana Szymańskiego
10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Bartłomieja
Pęczka z okazji 21 urodzin
10.00 + Jakuba Tyborowskiego (ur.)
12.00 + Teresy Lewandowskiej w 2 rocz. śm.
12.00 + Krystyny (w 14 rocz. śm.) i Tadeusza (w 32
rocz. śm.) Tywonków
CHRZEST: Miłosz Matysiak
13.15 + Józefa i Jadwigi Fudeckich i zm. z rodz.
Klimków, Nowaków i Fudeckich, Stanisława
Helińskiego

Do użytku wewnętrznego

Tweet od Papieża
„Wiara wzrasta poprzez ufne
zawierzenie, poprzez oddanie
Jezusowi tego, kim jesteśmy, z
otwartym sercem, bez ukrywania
naszych słabości”. /Franciszek/
13.00 + Józefa, Genowefy i Elżbiety Odolińskich, Jana i Aliny
Matysiak
Spotkanie dla dzieci I - Komunijnych i Rocznicowych i ich
rodziców
Intencje spisano .14.02.2020 r.

Refleksja na
Szóstą Niedzielę Zwykłą
Jezus jest Nowym Mojżeszem ogłaszającym na
górze Nowe Prawo. Jego Prawo jest bardziej angażujące i
wymagające. Nie polega tylko na zewnętrznej poprawności.
Domaga się zaangażowania całego człowieka, a przede
wszystkim wnętrza, serca. Jezus nie neguje Prawa, ani
faryzeuszy, którzy należeli do bardziej szanowanych stronnictw
religijnych. Stawia jednak wobec swoich uczniów (i nas) większe
wymagania. Nowa sprawiedliwość i doskonałość, którą głosi,
musi przewyższać doskonałość faryzeuszy, która polegała
przede wszystkim na .nienagannym zachowaniu Prawa i
nadmiernym koncentrowaniu się na formach zewnętrznych.
Jezus jako wzór doskonałości ukazuje nam Ojca: „Bądźcie więc
wy doskonali, jako doskonały jest Ojciec wasz niebieski”
(Mt 5, 48). /Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus nie przyszedł by znieść Prawo,
ale je wypełnić,
a przez to, wszystkie Boże oczekiwania spełnić
Nie tyko nie zabijaj, ale nawet nie gniewaj się na
bliźniego,
nie tyko nie cudzołóż, ale nawet jej nie pożądaj
kolego,
Mów zawsze prawdę, nie kłam, bo to nie uchodzi

«Niech wasza mowa będzie: Tak, tak;
nie, nie.
A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Kazimierz

Redakcja: Kazimierz Dusza

W następnym numerze WP: Środa Popielcowa
i część V Pierwszego Wizerunku”

konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria

91 1240 6377 1111 00004754 8523

