Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 13 (263) Rok VII
Parafia
29.03.2020 r.
Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ez 37, 12-14 (Udzielę wam mego ducha, byście ożyli)
Psalm responsoryjny: Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc) (Bóg
Zbawicielem, pełnym miłosierdzia)
Drugie czytanie: Rz 8, 8-11 (Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa)
Ewangelia: J 11, 1-45 (Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem)

Relikwie Krzyża Świętego
Po zburzeniu Jerozolimy w 70 i 132 r. r również
pamiątki po śmierci Chrystusa, przysypane zostały
ziemią i gruzami. Zgodnie z tradycją, dowiedział się
o tym cesarz Konstantyn I Wielki na Soborze w Nicei
w 325. od bp. Makarego, biskupa Jerozolimy. Cesarz
wysłał na poszukiwania relikwii swą matkę - Świętą
Helenę. Matka cesarza, udała się do Jerozolimy w
326 – 28 r. Odnalazła trzy drewniane krzyże użyte
podczas krzyżowania Jezusa i dwóch złoczyńców
razem z nim. Były ukryte w cysternie znajdującej się
niedaleko Golgoty. Zdaniem św. Ambrożego z
Mediolanu i św. Jana Chryzostoma, zidentyfikowanie
Krzyża było możliwe dzięki „Titulus Crucis” czyli
tabliczce na której zostało napisane w języku hebrajskim, greckim i łacińskim: Jezus z
Nazaretu, Król Żydowski, przybitej do krzyża. (zdjęcie powyżej)
Św. Helena podzieliła krzyż Chrystusa na trzy części, aby ofiarować je głównym
ówczesnym ośrodkom chrześcijaństwa: Jerozolimie, Rzymowi i Konstantynopolowi. Z
czasem krzyż podzielono na wiele drobnych części, aby każda znaczniejsza świątynia w
Europie mogła mieć małą cząstkę tej relikwii.. Ciekawą historię ma relikwia w Jerozolimie,
gdy w 614 roku król perski Chosroes w czasie podboju Palestyny i zdobyciu Jerozolimy
uprowadza do Persji jerozolimskie relikwia Krzyża świętego. Dopiero 14 lat później Cesarz
Herakliusz po zwycięstwie w 628 r. nad Chosroesem, Persowie zostali zmuszeni do
oddania relikwii. Na pamiątkę tego wydarzenia w Kościele katolickim obchodzi się 14
września Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Dziś duże fragmenty relikwii Krzyża Świętego znajdują się w wielu kościołach m.in.: św.
Guduli w Brukseli, w Bazylice Santa Croce w Rzymie oraz w Katedrze Notre Dame w
Paryżu. W Polsce cząstki relikwii posiada m.in. Bazylika Katedralna w Opolu, Bazylika na
Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich, Kolegiata w Końskich, w Katowicach, w Jeleniej
Górze, w Lubaniu, w Bolesławcu, w Legnickim Polu, w Wojcieszowie. oraz Parafia na
warszawskich Jelonkach.
/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

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.VI/
Dziś szósta 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., 07-257 z 16.02.2020 r. i08258 z 23.02.2020 r.
/…/„ Św. JP II w swoim przemówieniu, świadomy łask otrzymywanych przez wiernych,
podkreślając jego bezcenną wartość, nazwał go „świętym wizerunkiem”. ”

Cd. rozdz. 7
Ta wizyta apostolska Papieża Miłosierdzia pozwoliła mieszkańcom Litwy spojrzeć na obraz
całościowo. Ukazała, że nie jest to obraz, który ma przypominać Obraz w swym
przeznaczeniu dany jest wszystkim narodom, tym niemniej na polskich katolikach leży
szczególna odpowiedzialność za szerzenie czci tego obrazu. Przykładem staje się osoba i
postawa ks. Michała Sopoćki i jego nieustanne zatroskanie o losy wizerunku. Dobrze, że
polskim siostrom ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego dane było w 2001 roku założyć
placówkę w Wilnie i dokonać starannej konserwacji obrazu, który – jak zaznaczają –
powstawał w atmosferze Bożego cudu – modlitwy i cierpienia św. siostry Faustyny, jej
obecności i współudziału. Doprowadziły do tego w 2003 roku. Usunięto dziury po
gwoździach oraz uszkodzenia powstałe wskutek wcześniejszego kilkakrotnego wycinania
płótna z ram. …Usunięto plamy, które powstały na skutek wilgoci i próby usuwania ich
środkami chemicznymi. W wyniku przeprowadzonej konserwacji przywrócony został
pierwotny kształt obrazu i wygląd wizerunku Jezusa Miłosiernego. Usunięto również
czerwony napis „Jezu, ufam Tobie”, który odbiegał od oryginału. Po konserwacji obraz
powrócił na swoje miejsce. W kościele pw. Ducha Świętego odbierał w dalszym ciągu cześć
do 2005 roku.
Rozdz. 8 – Wilno – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – od 2005 roku
W związku z rozwijającym się dynamicznie kultem Miłosierdzia Bożego nie tylko w Polsce,
ale i na całym świecie, kardynał Litwy. Audrys Juozas Bačkis, postanowił przenieść oraz
Jezusa Miłosiernego do kościoła pw. Trójcy Świętej. Kościół ten znajduje się w niedalekim
sąsiedztwie kościoła Ducha Świętego. Postanowienie to wywołało niepokój i niezadowolenie
parafian, którzy wysyłali prośby do kardynała o wycofanie decyzji. Konieczność
pozostawienia obrazu uzasadniali dwudziestoletnią tradycją związaną z bardzo
intensywnym rozwijaniem się kultu Miłosierdzia Bożego w tym właśnie polskim kościele. To
miejsce było dla nich wyjątkowe, omodlone. Mieli świadomość posiadania skarbu –
jedynego, niepowtarzalnego obrazu, malowanego w obecności Apostołów Miłosierdzia
Bożego – św. siostry Faustyny i bł. M. Sopoćki. Ponadto wzrosło zainteresowanie orędziem
Miłosierdzia Bożego w Kościele powszechnym. Było to związane z wyniesieniem na ołtarze
przez Ojca Świętego Jana Pawła II siostry Faustyny (beatyfikowana w 1993 r, kanonizowana
w 2008 r.) oraz ks. Michała Sopoćki (beatyfikacja 2008 r. przez delegata papieża Benedykta
XVI ks. abp Angelo Amato)…. Skutkiem tego była wzmożona wiara i potrzeba wśród
parafian, by zachować ukochany obraz w swojej parafii. W tym celu zawiązały się straże
całodobowe, mające za zadanie przeciwstawienie się podjętej decyzji. Mimo, że obrona była
mało skuteczna, a decyzja kardynała niezmienna, taka postawa Polonii z kościoła Ducha
Świętego wpisuje się na stałe w historię obrazu. cdn. /KD/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W czasie pandemii Służba Boża w parafii
sprawowana jest wg ogłoszonego programu.
Prosimy o zachowanie zasad higieny i
respektowanie zakazów i nakazów władz
państwowych i kościelnych.
2. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota
Miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30
a o godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem. W
Czachówku spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z
nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. Od godz.
9.30 pójdziemy z Komunią św. do chorych.
Prosimy o ponowne zgłoszenie chorych do
kancelarii. W tym wyjątkowym czasie
odwiedzimy tylko tych, którzy ponowią
zaproszenie. W I Sobotę miesiąca o godz. 7.10
odprawiamy Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o
Niep. Sercu Maryi.
3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu
odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej w
Sobikowie o godz. 17.30, w Czachówku o godz.
19.00. W tym roku nie będzie Drogi Krzyżowej
ulicami naszej parafii. 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.
4. Parafialny Zespół Caritas przeprasza, za
zawieszenie dobroczynnej akcji przekazywania
trwałych produktów spożywczych do paczek
wielkanocnych. Chociaż przychodzi nam to z
bólem, bo znamy sytuacje naszych podopiecznych
jak nikt inny, to z uwagi na zdrowie
ofiarodawców, zbierających dary i wolontariuszy
pracujących przy akcji, a przede wszystkim
naszych podopiecznych jesteśmy zmuszeni
odwołać tegoroczną zbiórkę. Mamy nadzieję, że
aktualne restrykcje i przepisy państwowe zostaną
szybko zniesione i będziemy mogli nadal
kontynuować naszą dobroczynną akcję.

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 wszystkie wyjazdy zostały
odwołane lub zawieszone. Informacji udziela p.
Bogumiła Dusza telefonicznie pod nr. tel. 664 743
764 lub mailowo pod adres:
bogumila.dusza48@gmail.com.
8. Z racji na wyjątkową sytuację epidemiczną,
Archidiecezja Warszawska organizuje
transmitowane na kanale You Tube rekolekcje
wielkopostne prowadzone przez biskupa Michała
Janochę. Rekolekcje odbędą się w dniach 29
marca - 1 kwietnia (od V niedzieli wielkanocnej
do środy włącznie) podczas transmitowanej Mszy
św. o godz. 11.00 w niedzielę i o godz. 18.30 w
pozostałe dni tygodnia z kościoła seminaryjnego.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii jest do nabycia tygodnik „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik
„Wieści Parafialne”.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
„ Cokolwiek czynię, nie liczę na własne
siły, ale na łaskę Bożą. Z łaska Bożą
dusza może przejść przez największe
trudności zwycięsko.”
(Dz 287)

Modlitwa na trudny czas
Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego Ludu, dotkniętego chorobami duszy i ciała.
Spraw Boże, abyśmy cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem i wychwalali Cię za wszystkie
dobrodziejstwa. Otocz szczególną opieką Służbę Zdrowia, umocnij chorych i daj wieczne
odpoczywanie zmarłym. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Święta Maryjo,
Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Wszyscy Święci Pańscy, módlcie się za nami.
Święty Boże, Święty mocny, Święty Nieśmiertelny - Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny - Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci - Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy- Wysłuchaj nas Panie!

Intencje Mszalne 29 III 2020 – 05 IV 2020
Niedziela, 29.03.
8.30 (Czachówek) + Dominika Suleja
8.30 (Czachówek) + Jana Łukasika
10.00 + Gabrieli i Jana Wójcików, Zofii Miszkowskiej,
Heleny Dolińskiej
12.00 + Aliny Kopyt w 11 rocz. śmierci, Jana
i Wiesława Kopyt
13.15 + Andrzeja Tywonka
Poniedziałek 30.03.
18.00 + Krystyny Sauer w 30 dni po śmierci
Wtorek,31.03.
18.00 + Zygmunta Strzeżka w 30 dni po śmierci
Środa 01.04.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Andrzeja Sieńkowskiego w 16 rocz. śm., Jana i
Krzysztofa Sieńkowskich
Piątek, 03.04.
18.00 + Ryszarda Szypra (im.)
19.00 (Czachówek) Int. wolna
Sobota, 04.04.
18.00 + Zbigniewa, Heleny i Władysława Czupryńskich,
Jana Należytego i Bronisławy Krawczyk
18.00 + Jadwigi Buczek w 1 rocz. śm. i zm. z rodz.
Buczków
Niedziela, 05.04.
8.30 (Czachówek) + Tadeusza Szymańskiego
8.30 (Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Róży
10.00 + Krystyny, Marcjanny i Wacława Lewandowskich
10.00 + Stefanii, Aleksandra, Witolda i Jerzego
Stankiewiczów
12.00 + Jadwigi (w 4 rocz. śm.) i Wacława Augustyniak
12.00 + Haliny Jakubiak w 4 rocz. śm.
13.15 + Stanisławy Karbowiak w 6 rocz. śm., Ryszarda,
Wojciecha, Zbigniewa i Jacentego Ziembickich
13.00 + Eryki (w 5 rocz. śm.) i Jerzego Majewskich,
Aleksandry i Zygmunta Żebrowskich
Intencje spisano .27.03.2020 r.

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Ilekroć patrzymy na Krzyż Chrystusa,
mówimy: Umarł za ludzkość. Tak, za
ludzkość, ale na tę ludzkość składa się
każdy z nas

Tweet od Papieża
Pan Bóg wspiera nas na wiele
sposobów. „Przekazuje nam siłę i
bliskość, tak jak to uczynił z uczniami,
którzy prosili Go o pomoc podczas
burzy. Albo kiedy podał rękę Piotrowi, który
tonął”
/Franciszek/

Refleksja na
Piątą Niedzielę Wielkiego Postu
Nie ma sytuacji, z której Pan by nas
nie wyprowadził. Czasem "musimy"
przeżyć jakąś z pozoru beznadziejną sytuację,
abyśmy mogli się o tym przekonać i przez to
bardziej oprzeć się na Bogu, nie na sobie.
Niestety, kiedy jest nam dobrze, to żyjemy w
przekonaniu, że Boga w zasadzie nie
potrzebujemy. A to jest bardzo przykre, jeśli
dzieci mówią rodzicom: "Już was nie
potrzebujemy". W każdym razie tak zwane
"beznadziejne sytuacje" są dla nas wielką
szansą doświadczenia czegoś wielkiego, to
znaczy działania Boga. Trzeba tylko chcieć i
Boga dopuścić do tego, co przeżywamy i
zaangażować Go w nasze sprawy. Trzeba się z
Nim zaprzyjaźnić, jak Maria, Marta i Łazarz.
/Deon – Mieczysłąw Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Któż nie zna sceny zmartwychwstania
Łazarza,
która w Ewangelii co roku się powtarza.
Jezus nie tylko przywrócił zmarłego do życia,
aby wyszedł śmiertelnik z grobowego ukrycia.

«Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!»

ze swojego grzechu,
mówi do nas Jezus, nie czekaj już dłużej,
wyjdź w pośpiechu.
Kazimierz

Za tydzień o Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnym
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