Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 10 (260) Rok VII
Parafia
08.03.2020 r.
Druga Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Rdz 12, 1-4a (Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego)
Psalm responsoryjny: Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22) (Okaż swą łaskę
ufającym Tobie)
Drugie czytanie: 2 Tm 1, 8b-10 (Bóg nas powołuje i oświeca)
Ewangelia: Mt 17, 1-9 (Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga)

„AD GENTES”
Druga Niedziela Wielkiego Postu to Dzień
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
„Ad gentes” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza
„Do narodów”. W Dekrecie Soboru Watykańskiego II
o działalności misyjnej Kościoła z 18 listopada 1965
r jest mowa o ty, że Kościół, będąc „zwołaniem” wszystkich ludzi do
zbawienia, ze swej natury jest misyjny, posłany przez Chrystusa do
wszystkich narodów, aby czynić je uczniami. Celem Dzieła Pomocy "Ad
Gentes" jest:
- wspieranie polskich misjonarzy Kościoła Katolickiego w realizacji ich
misji, - wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na
terenach misyjnych w szczególności prowadzonej przez polskich
misjonarzy, - gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności
misjonarzy polskich, - animacja misyjna w Polsce, wspieranie działalności
na rzecz rozwoju - w szczególności edukacyjnej, w zakresie ochrony
zdrowia, służącej redukcji ubóstwa, społecznej i kulturowej na terenach
misyjnych, prowadzonej przez polskich misjonarzy.
„Ad Gentes" realizuje swoje cele poprzez:
świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i
organizacyjnej w realizacji budowy kościołów, kaplic i innych miejsc kultu
w diecezjach misyjnych, świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej,
rzeczowej i organizacyjnej na rzecz ewangelizacji, świadczenie
bezpośredniej pomocy charytatywnej, w szczególności finansowej lub
rzeczowej osobom, społecznościom oraz instytucjom charytatywnoopiekuńczym, oświatowo-wychowawczym działającym na terenach
misyjnych, świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i
organizacyjnej na rzecz kształcenia misjonarzy, partycypację w kosztach
leczenia i organizowania wypoczynku misjonarzy i wielu innych cennych i
pożytecznych akcji
/Opracował KD na podstawie- -adgentes.misje.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 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

WYOCZYNEK W BESKIDZIE ŻYWIECKIM
cz. I
Wczesnym rankiem w niedzielę 23 lutego jeszcze
przed godziną 7:00, staraniem Koła Przyjaciół
Radia Maryja 37 osobowa grupa pielgrzymów
udała się na wypoczynek w Beskid Żywiecki do
Zawoi. Po drodze odwiedzamy nowoczesne
Sanktuarium Św. Jana Pawła II –
Centrum JP II na tzw. „Białych
Morzach” w Krakowie. W zbiorach
sutanna św. JP II naznaczona krwią podczas zamachu na
Jego życie
w dniu 13.05.1981 r. Modlimy się przy płycie z grobu JP II
pochodzącej z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w
Rzymie.
Kolejnym miejscem pielgrzymki to Bazylika Bożego
Miłosierdzia konsekrowana przez Papieża JP II w 2002 r. i
Dom św. s.
Faustyny w Łagiewnikach. Tu możemy się pomodlić przy
sarkofagu
s. Faustyny Kowalskiej Dojeżdżamy do Zawoi .u stóp Babiej
Góry, wsi
przy granicy ze Słowacją, w powiecie Sucha Beskidzka. Zwraca uwagę całkowity brak śniegu.
Rozlokowujemy
się w przytulnych i ciepłych pokojach Ośrodka
„Diablak”.
Po
kolacji
zasłużony
.
odpoczynek.
Drugiego
dnia
–
niespodzianka.
Po śniadaniu o godz.
8:00
aura
zaskoczyła nas sypiącym
białym śniegiem.
W
czasie
wolnym
zwiedzamy
indywidualnie
Zawoję.
Kolejny dzień 25
luty - wyjazd do
Zakopanego
i
Szaflar.
Zwiedzanie
Sanktuarium na
Krzeptówkach,
spacer
Krupówkami,
pomnik Sabały, Wielka Krokiew. Zabieramy po
drodze drugą grupę wypoczywającą w ciepłych termach w Szaflarach i
jedziemy do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. To
tu w czasie procesji po Mszy św. sprawowanej przez kard, Stefana
Wyszyńskiego, ówczesny bp. Karol Wojtyła
złapał wypadające berło z figury Matki Boskiej
niesionej w feretronie. Wówczas kard.
Macharski miał powiedzieć do bp. Wojtyły:
„Karolu Matka Boża chce się podzielić z Tobą
władzą”.
DIABLAK

Wracamy do „Diablaka”. Wita nas przy bramie góral z głośną beskidzką
trąbitą. Po kolacji czeka nas miła niespodzianka z bankietem i trio góralskim, przygrywającym do
tańca. Cdn.
/Oprac. Bogumiła Dusza, foto: Stanisław Filisiński, Dorota Olczak i Alicja Szymańska/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu Ad
Gentes. Jest ona Dniem modlitwy, postu i
solidarności z misjonarzami. Tego dnia
przeprowadzana jest ogólnopolska zbiórka
pieniężna do puszek na rzecz dzieła pomocy
misjonarzom Ad Gentes. Również w naszym
kościele ofiary zbierane do puszek po
Mszach św. przeznaczone są na pomoc
Kościołowi w świecie. O godz. 18.00 Msza
Święta i spotkanie dla Kandydatów do
Bierzmowania.
2. 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.
3. W tym tygodniu odbędą się spotkania
formacyjne w grupach dla kandydatów do
bierzmowania, Grupa formacyjna - p.
Krystyna Borowska, w piątek 13 marca
godz. 17.00 rok I, - p. Miłosława Koszałka,
w sobotę 14 marca o godz. 17:00, rok II.

4. W dniach 11 – 13 marca odbędą się rekolekcje
szkolne dla dzieci szkół podstawowych wg
wywieszonego programu. Ze względu na Misje
Parafialne planowane w dniach 14 – 21 czerwca w
tym roku dla wszystkich dniem skupienia i
spowiedzi wielkopostnej będzie sobota 28 marca.
Dokładny program podamy póżniej.
5. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o
zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.
6. Trwa 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.
7. KPRM informuje, ze z uwagi na zagrożenie
koronawirusem wyjazd do Rzymu został
odwołany. Szczegóły zostaną podane na
spotkaniu z przedstawicielem Biura
Turystycznego „Elatour” wkrótce, po uzgodnienie
terminu spotkania.
8. KPRM informuje, że są jeszcze wolne miejsca

na wyjazd w dniu 21 marca (sobota) 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
9. KPRM informuje, że trwają zapisy na 6 dniowy
wyjazd autokarowy do Rumuni. Wyjazd w dniu 17
lipca do 23 lipca 2010 r. (tel.: Bogumiła Dusza
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. m.in. do Szczecina i
Świnoujścia, Elbląga na „Statkiem po trawie” i
Wilna oraz Studzienicznej na „Różaniec na
wodzie”.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Tak, Ojcze, bo wszystko, co od Ciebie
przychodzi, co z Twego jest dopuszczenia, jest
największą dla mnie łaską, jest znakiem Twojej
miłości; wszystko to zasługuje na zawierzenie
Tobie - pisał Prymas Wyszyński 16 stycznia
1956 roku w Komańczy.

Z okazji imienin najserdeczniejsze życzenia
obfitości łask Bożych p. Kazimierzowi Dusza,
redaktorowi „Wieści Parafialnych” oraz
pozostałym solenizantom składają Duszpasterze,
PZC Caritas, Koło Przyjaciół Radia Maryja

Z Dzienniczka Św. S. Faustyny
W czasie Mszy św. ujrzałam Pana Jezusa
przybitego do krzyża w wielkich mękach. Cichy
jęk wychodził z Jego Serca – po chwili rzekł:
Pragnę, pragnę zbawienia dusz; pomóż Mi,
córko Moja, ratować dusze. Złącz swe
cierpienia z męką Moją i ofiaruj Ojcu
niebieskiemu za grzeszników.
(Dz.
1032) .

Intencje Mszalne 08 III 2020 – 15 III 2020
Niedziela, 08.03.
8.30 (Czachówek) + Stanisławy i Stanisława Tobiasz
8.30 (Czachówek) + Rozalii i Bolesława Kłodzińskich
10.00 + Henryka Chmielewskiego w 17 rocz. śm.,
Leokadii, Zdzisława, Cecylii i Józefa Chmielewskich
10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Aleksandry i
Aleksandra Grabarczyk z okazji 18 urodzin
12.00 + Janiny Kwiatkowskiej w 4 rocz. śm., Mariana
Kwiatkowskiego w 47 rocz. śm. i zm. z rodz. Winiarków
i Kwiatkowskich
12.00 + Stanisława Chmielewskiego, Stanisława
Grabarczyka, Stefanii Grabarczyk, Mirosława
Małeckiego
13.15 + Krystyny i Kazimierza Galińskich
18.00 + Marianny Maciak w 1 rocz. śmierci
Spotkanie dla młodzieży bierzmowanej
Poniedziałek 09.03.
18.00 + Romana Kwaśnego w 30 dni po śmierci
Środa 11.03.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Piątek, 13.03.
17.00 + Bolesława Pilackiego w 20 rocz. śm., Ireny i
Marka Pilackich
18.00 + Krystyny (im.) i Stanisława Rosłonów
19.00 (Czachówek) Int. wolna
Sobota, 14.03.
16.30 + Marka Waldemara Bernaciaka w 30 dni po
śmierci
17.00 + Krystyny Zakrzewskiej w 26 rocz. śmierci
17.30 + Stanisława Laszkiewicza w 10 rocz. śmierci
18.00 O bł. Boże dla Krystyny Sychel z okazji 75.
urodzin i za śp. Jana Sychla
Niedziela, 15.03.
8.30 (Czachówek) + Jana i Genowefy Szymańskich
8.30 (Czachówek) + Marianny Filutowskiej w 2 rocz.
śmierci
10.00 + Krystyny (im.) i Antoniego Pieniążków
10.00 + Józefa, Marianny i Franciszka Łuczaków,
Stanisławy i Heleny Łuczaków, Anieli i Piotra Gazdów
12.00 + Zbigniewa Wlazeł
12.00 + Franciszka Kucińskiego w 36 rocz. śm., i zm. z
rodz. Kucińskich i Borowskich, Kazimiery, Józefa i
Mirosława Gut, Józefy i Henryka Rudzkich

Tweet od Papieża
„Módlmy, się aby chrześcijanie i ci,
którzy należą do innych religii oraz
ludzie dobrej woli umacniali pokój
sprawiedliwość w świecie ”.
/Franciszek/

13.15 + Genowefy i Jana Jaworskich
13.15 + Marianny Szymańskiej w 14 rocz. śmierci, Stanisława
Szymańskiego, Alicji i Józefa Szwed
Spotkanie dla dzieci I-Komunijnych
Intencje spisano .06.03.2020 r.

Refleksja na
Drugą Niedzielę Wielkiego Postu
Jezus nie przemienił się, aby zrobić na
uczniach jakieś niesamowite wrażenie. Tym niezwykłym
znakiem chciał im i nam powiedzieć, że wszyscy
potrzebujemy przemiany, że nasza postać nie ma jeszcze
tego blasku, który jest nam właściwy, że jesteśmy ciągle
jeszcze jakoś "przyćmieni", co przejawia się choćby
popełnianymi grzechami. Potrzebujemy przemienienia.
Może go dokonać w nas tylko Bóg, ale potrzebuje
naszego "wstąpienia na górę". Każdy czas modlitwy jest
właśnie owym "wstępowaniem wzwyż", jest "pogrążaniem
się w obłoku" Bożej obecności. Dlatego warto się
modlić./Deon – Mieczysław Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Uczniowie chcieli postawić prorokom trzy namioty,
To były dobre intencje, każdy wiedział o tym,
Ale nawet wybrani apostołowie, nie dostrzegli tego,
Że nie można czcić kilku Bogów, tylko prawdziwego
Nie wszystkie bowiem intencje Bogu się podobają,
Tylko te, które wielbią Go i zbawienie nam daję.
Kazimierz

W następnych WP cz. II reportażu z wyjazdu
seniorów do Zawoi w Beskid Żywiecki

Z okazji Święta Kobiet
wszystkim Paniom spełnionej
miłości, zdrowia obfitości,
codziennej radości i wszelkiej
pomyślności
życzy redakcja WP.
konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria
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