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Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 26 (276) rok VII
Parafia
28.06.2020 r.
Trzynasta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: 2 Krl 4, 8-12a. 14-16a (Szunemitka przyjmuje proroka)
Psalm responsoryjny: Ps 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a) (Na wieki będę
sławił łaski Pana)
Drugie czytanie: Rz 6, 3-4. 8-11 (Nowe życie ochrzczonych)
Ewangelia: Mt 10, 37-42 (Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje)

TYDZIEŃ ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
Bogaty jest ten nadchodzący tydzień w uroczystości poświęcone
kanonizowanym. Jutro 29 czerwca Uroczystość Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, pojutrze dzień wspomnienia Świętych Pierwszych Męczenników św.
Kościoła Rzymskiego, a w piątek 3 lipca, Święto św. Tomasza Apostoła.
Pierwszych dwóch wielkich świętych Piotr i Paweł nie trzeba przypominać. To filary
katolickiej wiary. Na nich Chrystus zbudował swój Kościół Powszechny. Chociaż
obaj według ludzkiego sposobu myślenia nie gwarantowali Jego siły i trwałości.
Św. Piotr Szymon do 31 roku prosty rybak z Kafarnaum w Galilei, który w chwili
dramatycznej trzykrotnie zaparł się Jezusa. Był pierwszym apostołem, który uznał
Jezusa za Mesjasza. Pierwszy biskup Rzymu. Tradycja głosi, że Piotr zginął
męczeńsko w Rzymie na Wzgórzu Watykańskim na krzyżu głową w dół (na własną
prośbę), ponieważ mówił, iż nie jest godzien umrzeć jak Chrystus. Dziś, według
tradycji, w tym miejscu stoi Bazylika św. Piotra. Św. Paweł z Tarsu, Szaweł,
męczennik, to druga niekwestionowana postać Kościoła Rzymskiego. Apostoł
Narodów, chociaż nie był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Zanim
został gorliwym chrześcijaninem, był faryzeuszem i wielkim zdeterminowanym
prześladowcą wyznawców Jezusa. Paweł Apostoł jest autorem listów
znajdujących się w Nowym Testamencie Pisma Świętego. Św. Tomasz Didymos
Apostoł, męczennik. Potocznie niewierny Tomasz gdy zobaczył Jezusa powiedział
„Pan mój i Bóg mój”. Męczennik zginął w Indiach gdzie nawracał na wiarę.
Pierwsi Męczennicy chrześcijańscy to bezimienni święci Kościoła katolickiego,
którzy ponieśli męczeńską śmierć i umarli w okrutnych torturach za to że byli
chrześcijanami w czasie prześladowania, jakie wybuchło za panowania cesarza
Nerona w roku 64 i trwało do roku 67. Chrześcijanie, byli oskarżani o wszelkie
nieszczęścia lub klęski. Zostali także obwinieni o wywołanie pożaru,. Dokładna ich
liczba nie jest znana. Różna też była przyczyna ich śmierci; kamienowanie,
ukrzyżowanie, ścięcie mieczem, halabardą, nożami, pałkami, włóczniami,
utopienie, pożarcie przez dzikie zwierzęta, spalenie na stosie. /Oprac. K. 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

Pobożność prawdziwa czy fałszywa
Na wakacjach wolnych od codziennych obowiązkowych zajęć: pracy, nauki, studiów poświęćmy więcej czasu
dla Boga. Niech nasza pobożność rozkwitnie rozmodleniem, otwarciem na drugiego człowieka i nie będzie
pobożnością fałszywą. Dlatego polecam lekturę na ten temat. Umiejmy rozróżnić pobożność prawdziwą od
fałszywej, co nie jest wcale łatwe. Dlatego pozwalam sobie przypomnieć co pisała na ten temat, zmarła w 1920
roku, hrabianka Cecylia Plater-Zyberk herbu Plater – działaczka społeczna, pedagog i publicystka, założycielka
szkół i towarzystw społecznych, m.in. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 3 Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul Chyliczkowskiej.

Pobożność prawdziwa oświeca umysł, rozgrzewa serca, rozszerza pogląd – fałszywa zaś zacieśnia
formułkami, zaciemnia zabobonem, oziębia samolubstwem.
Pobożność prawdziwa uspokaja, rozwesela, upraszcza – fałszywa jest źródłem niepokojów,
smutków, skrupułów, udręczeń, komplikacji.
Pobożność prawdziwa sprawia, że „jarzmo Pańskie jest wdzięczne, a brzemię jego lekkie” –
fałszywa zaś przeciąża i przygniata mnogością praktyk i nabożeństw.
Pobożność prawdziwa wypełnia służbę Bożą w duchu i w prawdzie – fałszywa trzyma się ciasno
litery prawa.
Pobożność prawdziwa obdarza tych, którzy ją pełnią, wolnością prawdziwą dzieci Bożych –
fałszywa kształci niewolników formułek i recept.
Pobożność prawdziwa uczy w duchu Bożym spełniać każdy obowiązek – fałszywa odrywa od
obowiązku rzeczywistego, a tworzy fikcyjne powinności, według własnego upodobania.
Pobożność prawdziwa trzyma na drodze cnót cichych i ukrytych – fałszywa lubuje się w
nadzwyczajnościach.
Pobożność prawdziwa buduje i pociąga bliźniego, jest najwymowniejszym kazaniem do Boga
skłaniającym – fałszywa gorszy i od miłości Bożej odstręcza.
Pobożność prawdziwa jest najpiękniejszym kwiatem rozumu ludzkiego – fałszywa jest wielkim
nierozumem, nielogicznością, karykaturą dobra.
Pobożność prawdziwa odrywa człowieka od siebie, a jednoczy go z Bogiem i bliźniemu poświęca –
fałszywa zasłania człowiekowi Boga i bliźniego, a w sobie wyłącznie pogrąża.
/O pobożności prawdziwej i fałszywej; Cecylia Plater-Zyberkówna; Wydawnictwo Monumen;
Poznań 2016/

Konkurs „Wieści” na wakacje
Zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie uczniów, młodzież i nauczycieli do
napisania 6-cio wersowego WEEKLY TWEETA nt. dowolnej Ewangelii usłyszanej
w okresie wakacji. Wszystkie prace zamieścimy w kolejnych gazetkach.
23 czerwca obchodziliśmy Dzień Ojca Wszystkie dzieci na łamach Wieści
Parafialnych z okazji tego dniu słały takie oto życzenia, bo to nie jest bez
znaczenia, jesteś dobry zawsze Tato, chcę Ci podziękować za to, wspierasz
nas od urodzenia, więc się nigdy już nie zmieniaj. Kochamy Cię Tato.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Jaka zwykle
Parafialny Zespół Caritas prowadzi comiesięczną
zbiórkę ofiar do puszek na rzecz swoich
podopiecznych, w tym dla 1 rodziny syryjskiej w
ramach programu Rodzina Rodzinie Caritas
Polska.
2. W czwartek 25 czerwca grupa młodzieży
naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania.
Szafarzem sakramentu był JE Ks. Bp Michał
Janocha. Bardzo serdecznie dziękuję Liturgicznej
Służbie Ołtarza, pp. Kościelnemu i Organiście
oraz młodzieży za przygotowanie tej liturgii.
Szczególnie dziękujemy animatorkom grup pp.
Marii Fiejce, Krystynie Borowskiej, Miłosławie
Koszałce i Agnieszce Salamon za roczny trud
prowadzenia przygotowania do tego sakramentu.
3. 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.
Jak w poprzednich miesiącach od godz. 9.30
pójdziemy z Komunią św. do chorych, którzy
ponowią zaproszenie. W I Sobotę miesiąca o godz.
7.10 zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę
św. o Niep. Sercu Maryi. Zachęcamy do udziału w
tych nabożeństwach.
4. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po
Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo Czerwcowe.
Po Mszy św. o 12.00 nie będzie spotkania Kół
Różańcowych. Intencja różańcowa na miesiąc
lipiec: O bezpieczne wakacji dla dzieci i młodzieży
naszej parafii. Taca inwestycyjna przeznaczona
będzie na malowanie kościoła, które chcielibyśmy
rozpocząć już w drugiej połowie lipca. Obecnie
jesteśmy na etapie zatwierdzania projektu
kolorystyki w komisji artystycznej Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej.
5. Trwają wakacje. Młodzieży i dzieciom
życzymy aby były one dla nich czasem radosnego
odpoczynku ale też i poznawania śladów Boga
zapisanych w świecie stworzonym. W okresie
wakacyjnym nie odprawiamy Mszy Św. o godz.
13.15 dla dzieci. Wznowimy je po wakacjach.
6. W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna
czynna jest w środy i piątki po Mszach św.
wieczornych. Możliwość spowiedzi przed Mszami
św. po zgłoszeniu.
7. W tym tygodniu rozpoczęliśmy montaż
urządzeń monitoringu wewnętrznego i
zewnętrznego otoczenia kościoła i plebanii.
Ukończymy go w ciągu kilku dni. Prosimy o
wzięcie pod uwagę faktu, że teren przykościelny
jest monitorowany.
8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Kamil Miciałkiewicz, kawaler z par. Świętego

Rocha w Jasieńcu i Izabella Barbara Michalczyk,
panna z Nowych Grobic w par. tutejszej –
zapowiedź druga.
– Piotr Szwarc, kawaler i Anna Fabisiak, panna,
oboje z Krzaków Czaplinkowskich w par. tutejszej
– zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
9. W środę 17 czerwca odbyło się zebranie Rady
Duszpasterskiej. Rada podjęła decyzję, w związku
ze zmieniającymi się kosztami utrzymania
cmentarza o zmianie opłaty pokładnego. Obecnie
wynosić ono będzie 70,- zł rocznie. Ponadto
omówiono zmodyfikowane plany duszpasterskie i
inwestycyjne na ten rok.
10. KPRM informuje o zmianie terminu wyjazdu
do Częstochowy. Wyjazd będzie 11 lipca w sobotę
a nie w niedzielę jak było w poprzednich
ogłoszeniach. Koszt wyjazdu bez obiadu 60 zł z
wpłatą 30 zł do 28 czerwca u p. Bogumiły Dusza
lub Ryszarda Rosłona, kościelnego. Wyjazd z
Czachówka godz. 6:15 z Sobikowa 6:30.
Zabieramy suchy prowiant, krzesełka, parasole,
okrycia p. deszczowe i nakrycia na głowę. Powrót
ok. godz. 22.00 - 23:00
11. Wyjazd na Różaniec na wodzie: Augustów,
Studzieniczna 13-16.08 (z wyjazdem do Wilna).
Koszt ok. 600 zł (z ubezp. 650 zł.) + 10 Euro na
Wilno. Zaliczka 200 zł wpłata do 26 lipca.
12. Wyjazd wypoczynkowy do Rowów 27.08 –
03.09 2020 r. Koszt 1000 zł. Zaliczka 300 zł z
wpłatą do 16 sierpnia u p. Bogumiły Dusza 664
743 764 lub p. kościelnego.
13. 12.09 wyjazd do Loretto k/Wyszkowa
(sobota), a w dniach 25-26-27.09. (piąt-sob-ndz)
„Statkiem po trawie” do Elbląg, Malbork, Sztum.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii jest do odbioru
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Często odczuwałam mękę Pana Jezusa
w ciele moim, chociaż to było
niedostrzegalnym; cieszę się z tego, bo
Jezus tak chce. Jednak trwało to krótki
okres. Cierpienia te zapalały duszę moją
ogniem miłości ku Bogu i duszom
nieśmiertelnym. Miłość zniesie wszystko,
miłość przetrwa śmierć, miłość nie lęka
się niczego.../Dz. 46/

Intencje Mszalne 28 VI 2020 – 05 VII 2020
Niedziela, 28.06.
8.30 (Czachówek) + Jana Orynka
8.30 (Czachówek) + Anny Białas
10.00 + Piotra i Pawła Pęczków (im.)
10.00 + Jana Makulskiego (im.); Heleny i Mariana
Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek,
Stefana Makulskiego
12.00 + Jana Sychla (im.)
12.00 + Jana Urbanowicza (im.)
CHRZEST: Bartosz Lenard,
13.15 + Piotra Zięcina (z okazji im. i Dnia Ojca)
13.15 + Weroniki, Jana i Józefa Lisiewskich i zm. z
rodz. Lisiewskich i Rosłonów
Poniedziałek 29.06.
18.00 + Piotra Biczyka (im.)
Wtorek, 30.06.
17.30 + Danuty Niewiadomskiej w 5 rocz. śmierci
18.00 + Ireny Pilackiej i zm. z rodz. Pilackich i
Marczaków
Środa .01.07
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Czwartek, 02.07.
10.00 Int. wolna
18.00 + Ireny Staśkiewicz w 30 dni po śmierci
Piątek, 03.07.
18.00 + Stanisławy Michalskiej w 6 rocz. śm.,
Antoniego Michalskiego i zm. z rodz. Michalskich
19.00 (Czachówek) Int. wolna
Sobota, 04.07.
7.10 Godzinki
7.30 O bł. Boże i szczęśliwy przebieg ciąży dla
Aleksandry
17.30 + Tadeusza Piekarniaka w 28 rocz. śm.,
Stanisławy i Ryszarda Piekarniaków, Jerzego
Szturemskiego
18.00 + Waldemara Kozickiego w 4 rocz. śm.,
Tadeusza Kozickiego i zm. z rodz. Kozickich i
Ostrowskich
Niedziela, 05.07.
8.30 (Czachówek) + Karoliny Gugała
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla księży
posługujących w naszej parafii
10.00 + Genowefy, Franciszka, Zofii i Andrzeja Trzoch,
Cecylii i Antoniego Ostrowskich, Michała Olesińskiego
10.00 + Anny Marii Molak (im.)
12.00 + Elżbiety Ammel, Mariana i Marianny Wojdat,
Antoniny Kędzierskiej
12.00 + Marianny Michalskiej
CHRZEST: Emilia Dębecka

Tweet od Papieża
„Otrzymaliśmy Słowo Boże jako Słowo
życia, które przemienia, odnawia, nie
osądza by potępić, lecz uzdrawia. Jego
celem jest przebaczenie. Słowo, które jest
światłem na naszej drodze!.”.
/Franciszek/
`Refleksja na
Trzynastą Niedzielę Zwykłą

Paradoksalnie Jezus „przeciwstawia” miłość
Boga i miłość rodziny. Nie jest godnym być
Jego uczniem, kto bardziej kocha „ojca lub
matkę, syna lub córkę”. Jezus odwołuje się do pierwszego
przykazania, które na początku stawia miłość Boga:
„Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego
serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił”. Bóg
nie może być na końcu kolejki naszych wartości. Bóg
zawsze jest pierwszy i tylko On jest Panem naszego życia.
Dlatego nie powinniśmy Go kochać jedynie miłością
sentymentalną, uczuciową, dewocyjną. Bóg pragnie,
byśmy Go kochali miłością totalną, całkowitą – całym
sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całą osobą,
całym życiem. Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Nie
zatrzymuje niczego dla siebie. „Jeżeli Bóg jest na
pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu” –
mawiał św. Augustyn. Jeśli Bóg nie jest „pierwszą
miłością”, Jego miejsce zajmą inni. Rodzina, dzieci stają
się wówczas bożkami, przed którymi klękamy i które
adorujemy.
/Deon – Stanisłąw Biel SJ/

Weekly . tweet - wpis tygodnia
Dzisiaj Jezus mówi jakie są wiary powody
i jakie nam przygotował Zbawiciel nagrody.
Gdy chcesz by Jezus Cię zbawił.
musisz spełnić warunki które Bóg postawił
i niech nikt od tych wymagań nie ucieka,
Bóg nie może być na końcu
wartości człowieka.
Kazimierz
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