Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 08 (258) Rok VII
Parafia
23.02.2020 r.
Siódma Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2. 17-18 (Przykazania miłości bliźniego)
Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a) (Pan jest
łaskawy, pełen miłosierdzia)
Drugie czytanie: 1 Kor 3, 16-23 (Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie)
Ewangelia: Mt 5, 38-48 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół)

ŚRODA POPIELCOWA
"Pamiętaj, że jesteś prochem
i w proch się obrócisz"
W najbliższą środę 26 lutego rozpocznie się w Kościele
katolickim okres Wielkiego Postu. Uroczystość ta
pobudza katolików do podjęcia zdecydowanej drogi
osobistej odnowy i nawrócenia. W Środę Popielcową
katolicy rozpoczną czterdziestodniową pokutę poprzez modlitwę, post i jałmużnę.
Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz czasu przeznaczonego na jakieś
konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście
Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa
na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i
trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po
których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela
po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze
Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.
Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszyć będą w Środę
Popielcową słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo
"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Post, modlitwa i jałmużna to
sprawdzone "lekarstwa" na duchowe bolączki współczesnych ludzi, na co
wskazuje papież Franciszek. To także okres postanowień. Jednym z nich może
być modlitwa Pismem świętym, choćby na krótko. W Środę Popielcową mimo że
nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy św., jednak jest ono przez Kościół
zalecane z uwagi na pokutny charakter tego dnia rozpoczynającego Wielki Post i
obrzęd posypywania głów popiołem. W Popielec obowiązuje również post ścisły
(ilościowy), to znaczy ograniczenie się do spożycia trzech posiłków, dwóch lekkich
i jednego do syta, oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (jakościowy).
Post ilościowy nie obowiązuje osób do 18 roku życia i powyżej 60 roku życia,
podczas gdy post jakościowy obowiązuje wszystkich powyżej 14 roku życia.
/Opracował: K.D. na podstawie Deon.pl/
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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 godz. 18.00
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota
miesiąca o godz. 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.V/
Dziś piąta 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. i 07-257 z 16.02.2020 r.
/…/„Tajemnicę tę ujawnił im proboszcz mieszkający w Porzeczu – redemptorysta, o.Andrzej
Szczupiał.”

Rozdz. 7 – Znowu w Wilnie
Zabezpieczony Obraz Jezusa Miłosiernego odbywa drogę z Nowej Rudy do Wilna. I tak w
1986 roku oryginał świętego wizerunku wraca. Dla bezpieczeństwa i z obawy, by ktoś nie
poznał ich planów, ekipa w trakcie drogi zadecydowała o zmianie trasy przejazdu.
Postanowiono przenocować w Grodnie. Dopiero nazajutrz rano wyruszono z Grodna do
Wilna. Gdy dotarli na miejsce, którym był kościół pw. Ducha Świętego, sprawowana była
Msza Św. Zachowując w dalszym ciągu czujność, umówione osoby zatrzymały się przy
konfesjonale, by nie wzbudzać zainteresowania swoją obecnością uczestników
nabożeństwa. Po chwili upewniono się, że rulon z płótnem należy przekazać do zakrystii po
skończonej Mszy Św. i zamknięciu kościoła. Tam został zdeponowany. Proboszczem był
wówczas ks. Aleksander Kaszkiewicz, który jako późniejszy biskup tak wspomina to
wydarzenie: Proboszcz kościoła pw. Ducha Świętego obawiał się przyjąć płótno oficjalnie,
by nie wzbudzać niepotrzebnie sensacji u ludzi, którzy wówczas znajdowali się w świątyni,
stąd polecił ukryć obraz za konfesjonałem. Dopiero po zakończonym nabożeństwie, po
zamknięciu kościoła, dyskretnie przeniósł płótno do zakrystii i schował za szafą. Kolejnym
problemem było znalezienie stosownego miejsca na umieszczenie obrazu. W tym czasie w
kościele Ducha Świętego trwał remont. Była to stosowna chwila do dokonania potrzebnych
w tej sytuacji zmian. Wybrano miejsce na filarze naprzeciwko ambony w głównej nawie.
Zanim obraz znajdzie swoje miejsce i zostanie oddany do publicznej czci, musi zostać
odnowiony z powodu licznych uszkodzeń. Ks. Aleksander Kaszkiewicz przeznacza obraz do
renowacji. Niestety dla dzieła nie była ona korzystna. Wprowadzone zmiany przyczyniły się
do obniżenia jakości pierwowzoru. Ponieważ obraz wielkością nie pasował do wybranej
wnęki, podwinięto jego dolną krawędź, a u góry doklejono dodatkową część płótna. W dolnej
części umieszczono czerwony podpis: Jezu, ufam Tobie, co nie było zgodne z oryginałem.
Jednak pozytywną stroną tych zabiegów było wykonanie stałego miejsca w pięknej polskiej
świątyni. Obraz był tu bezpieczny. Mimo to władze kościelne Wilna nie zainteresowały się
zawieszonym obrazem Jezusa Miłosiernego, tak znanym i czczonym przez Polaków i
odbierającym cześć przez wiernych, natomiast parafianie żywo zareagowali na nowy
wizerunek. Zadawali dociekliwe pytania o pochodzenie i znaczenie tego obrazu. Ks.
proboszcz Kaszkiewicz niechętnie odpowiadał na te pytana, nie chcąc czynić rozgłosu ze
względu na trwające wciąż prześladowania religijne. Dopiero kiedy sytuacja unormowała się,
ów proboszcz stał się gorliwym szerzycielem kultu Miłosierdzia Bożego. Stopniowo
wprowadzał Koronkę do Miłosierdzia Bożego i inne nowe formy kultu. Sprowadzał z Polski
małe obrazki Jezusa Miłosiernego, rozdawał i zachęcał do ufności w Miłosierdzie Boże.
W 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki na Litwę nawiedził
kościół Ducha Świętego, modląc się przed wizerunkiem Miłosierdzia Bożego. W swoim
przemówieniu, świadomy łask otrzymywanych przez wiernych, podkreślając jego bezcenną
wartość, nazwał go „świętym wizerunkiem”.
cdn. /KD/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 odbędzie się
spotkanie formacyjne dla dzieci I – Komunijnych i
ich rodziców i będzie połączone z poświęceniem i
rozdaniem łańcuszków i medalików. Na tę Mszę
św. zapraszamy również rodziców i dzieci
Rocznicowe. W czwartek 27 lutego odbędzie się
mierzenie dzieci do strojów I-Komunijnych. Firma
„Impresja” zaprasza chłopców na godz. 17.00 zaś
dziewczynki na 17.25. Podczas zdejmowania
miary firma przyjmuje przedpłaty w wysokości
50,- zł.
2. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Po wszystkich
Mszach św. Parafialny Zespół „Caritas”
przeprowadzi kwestę na rzecz swoich
podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w
ramach programu Caritas Polska „Rodzina
Rodzinie”. Bóg zapłać za ofiary.
3. W dniach 23 – 29 lutego br. będziemy
przeżywali 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość
Narodu pod hasłem: Szczęśliwe dzieci w trzeźwych
rodzinach. Intencje tego tygodnia polecamy
modlitwie wiernych.
4. W tym tygodniu Środa Popielcowa. 26 lutego
rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu. Te 40 dni
przygotowujące nas do świąt Zmartwychwstania
Pańskiego niech będą dla nas czasem refleksji na
swoim życie i nad stanem wiary. Zgodnie z
tradycją Kościoła podejmujemy w tym okresie
różnego rodzaju uczynki pokutne i ascetyczne, w
tym abstynencji. W Środę Popielcową Msze św. w
Sobikowie o godz. 10.00 i 18.00 a w Czachówku o
19.00. Podczas Mszy św. obrzęd poświęcenia
popiołu i posypania nim głów. W tym dniu
obowiązuje nas post ścisły.
5. We wszystkie piątki Wielkiego Postu
odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej w
Sobikowie o godz. 17.30, w Czachówku o godz.
19.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy w
każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. Za
udział w nim można raz w tygodniu uzyskać
Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
6. W piątek, 28 lutego przeżywać będziemy Dzień
Modlitwy Wynagradzającej i Postu za grzechy
wykorzystywania seksualnego osób małoletnich.
7. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po
Mszy św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo Gorzkich
Żali a po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół
Różańcowych i wymiana tajemnic różańcowych.
Intencja różańcowa na marzec: O nawrócenie i
ducha pokuty dla błądzących. Taca inwestycyjna

przeznaczona jest ponownie na pokrycie kosztów
malowania kościoła.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
– Jakub Pawłowski, kawaler z par. w Czersku i
Ewelina Maria Rosłon, panna z Czarnego Lasu w
par. tutejszej – zapowiedź pierwsza.
– Jakub Mariusz Piasecki, kawaler z par. M.B.
Królowej Polski w Warszawie i Maja Tokarz,
panna z Gabryelina w par. tutejszej – zapowiedź
pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
” To głębokie poznanie Boga daje mi
zupełną swobodę i wolność duchową,
a w ścisłym zjednoczeniu z Nim nic mi
przeszkodzić nie może, nawet moce
anielskie nie są w stanie. Czuję, że
jestem wielka, kiedy jestem
zjednoczona z Bogiem. Co za szczęście
mieć świadomość Boga w sercu i żyć w
ścisłej z Nim zażyłości.” /Dz. 1135/

Intencje Mszalne 23 II 2020 – 01 III 2020
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
Poniedziałek 24.02.
17.30 + Elżbiety Jaworskiej w 2 rocz. śmierci
18.00 + Mieczysława Zawadzkiego w 7 rocz. śm., Jana
Zawadzkiego, Anny i Jana Wrotek, Ryszarda i Jerzego
Sylwestrowicz, Marianny i Michała Owczarek i zm. z
tych rodzin
Wtorek, 25.02.
17.30 + Piotra i Macieja Biczyków
18.00 + Stefana Stanisława Gostkowskiego w 30 dni
po śmierci
Środa 26.02. – Środa Popielcowa
10.00 Int. wolna
18.00 + Stefana Pieniążka
19.00 (Czachówek) int. wolna
dni po śmierci
Piątek, 28.02.
17.30 Droga Krzyżowa
18.00 + Jerzego Antoniego Łaszczyka w 30 dni po
śmierci
19.00 (Czachówek) int. wolna
Sobota, 29.02.
18.00 + Hanny Jeleń w 15 rocz. śmierci
Niedziela, 01.03.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Heleny Makulskiej (im..), Jana i Mariana
Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek
12.00 + Heleny (im.) i Zenona Chajęckich, Andrzeja
Szymczaka, Heleny, Antoniego i Romana Chajęckich
12.00 + Kazimiery i Tadeusza Zięcina, Stanisława
Gugały, dziadków Gugałów i Kozickich
13.15 + Tadeusza (w 7 rocz. śm.) i Karoliny Płaczek
13.15 + Marka Sprysaka w 1 rocz. śmierci
Intencje spisano .21.02.2020 r.

Do użytku wewnętrznego

Tweet od Papieża
„Dziś dobrze nam zrobi, jeśli
pomyślimy, w duchu wdzięczności
Bogu, o ludziach, którzy towarzyszą
nam na drodze życia: rodzinie,
przyjaciołach, kolegach z pracy… Pan chce,
abyśmy tworzyli lud, abyśmy byli razem.
Dziękujemy Ci Panie, że nie zostawiłeś nas
samych!”.
/Franciszek/

Refleksja na
Siódmą Niedzielę Zwykłą

Stary Testament nakazywał miłować
bliźniego. Jezus rozszerza ten nakaz o
miłość nieprzyjaciół: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i
módlcie się za tych, którzy was prześladują”. To jest
rdzeń, serce całej świętości, doskonałości ucznia
Jezusa. Nowe przykazanie miłości. Jezus nie dzieli
ludzi na dobrych i złych. On widzi człowieka realnie
– w dobrych widzi również skłonność do złego, a w
złych – tęsknotę za dobrem. Miłość nie może
ograniczać się tylko do ludzi nam przyjaznych,
bliskich. Autentyczna miłość powinna obejmować
każdego – nawet wroga.. /Stanisłąw Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus mówi dziś nie tylko
do uczniów swych,
«Miłujcie waszych nieprzyjaciół i
módlcie się za tych,
którzy was prześladują, /…/ ».
Gdyż ci najbardziej modlitwy potrzebują
«Jeśli bowiem miłujecie tych,
którzy was miłują,
cóż za nagrodę mieć będziecie?», na
tamtym świecie, gdy ją tu odbierzecie?
Kazimierz

W następnym nr. WP info. o spotkaniu z chorymi
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