Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 09 (302) rok VIII

28.02.2021 r.
Druga Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 (Ofiara Abrahama)
Psalm responsoryjny: Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: por. Ps 116A [114],
9) (W krainie życia będę widział Boga)
Drugie czytanie: Rz 8, 31b-34 (Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna)
Ewangelia: Mk 9, 2-10 (Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym)

ŚWIĘTY KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK
W najbliższy czwartek 4 marca wspominać będziemy św.
Kazimierza. Poznajmy jego życie oddane całkowicie
Jezusowi i Maryi. Królewicz Kazimierz urodził się w
Krakowie na Wawelu 3 października 1458 r. roku. Był
drugim z kolei spośród sześciu synów króla Kazimierza
Jagiellończyka. Jego matka, Elżbieta, pochodziła z
Niemiec i była córką cesarza Albrechta II. Miał też siedem
sióstr. Od najmłodszych lat odznaczał się wielką
pobożnością i umiłowaniem modlitwy. Cała rodzina
królewska codziennie uczestniczyła we Mszy św. Do dziewiątego roku życia był
pod opieką matki. Potem wychowywał go ojciec, który zadbał o solidne
wykształcenie, oddając go pod opiekę Jana Długosza. Od 1475 r., nauczycielem
był włoski humanista Kallimach. Wzorem dla niego do naśladowania był św.
Franciszek z Asyżu. Kazimierz podejmował umartwienia i często się modlił. Nie
pociągało go życie dworskie. Królewicz aby się bardziej przypodobać Panu
Jezusowi złożył prywatnie ślub czystości. Wielką miłością darzył św. Kazimierz
Pana Jezusa w tajemnicy Jego Obecności w Najświętszym Sakramencie.
Wzorem dla Niego była Maryja, a jego ulubionym hymnem na Jej cześć był
ponad 60 zwrotkowy łaciński hymn - Omni die dic Mariae mea laudes anima,
(Duszo moja, rzecz to twoja, co dzień Maryję sławić - tłum. St.Grochowski). który
stał się popularną pieśnią: Już od rana rozśpiewana, Chwal, o duszo, Maryję,
Cześć jej świątkom, cześć pamiątkom, Co dzień w niebo niech bije.
Król, dostrzegając wielką roztropność syna, widział go jako swego następcę.
Dlatego Kazimierz, razem z braćmi, uczył się sztuki rycerskiej władania bronią.
Ojciec wysyłał go na różne misje dyplomatyczne, Wielu zauważało jego wielką
troskę o ubogich i pokrzywdzonych. Gdy Kazimierz, w wieku 25 lat, został w
1483 r. wezwany na Litwę, by tam objąć rządy wkrótce zachorował na gruźlicę.
Zmarł niespodziewanie w drodze do Wilna, w niedzielę przed wschodem słońca,
4 marca 1484 roku w Grodnie, prawdopodobnie na gruźlicę. Został pochowany w
grobie pod kaplicą Bogurodzicy w katedrze wileńskiej, tam gdzie za życia
najczęściej się modlił. Kiedy w 1604 roku otwarto trumnę znaleziono
nienaruszone ciało, z arkuszem na którym spisano ulubiony hymn św.
Kazimierza "Omni die dic Mariae".
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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

W 1623 roku przeniesiono doczesne szczątki królewicza do kaplicy Gasztołdowej (wówczas
Chodkiewiczowska), stąd 14 sierpnia1636 roku wniesiono je do kaplicy zbudowanej przez Zygmunta III
Wazę i Władysława IV. W 1518 roku Zygmunt I Stary wystąpił do Rzymu z prośbą o kanonizację brata.
Wysłano
legata
papieskiego
Zachariasza Ferreri, aby zbadał kult. W
1521 roku papież Leon X
kanonizował św. Kazimierza, wysyłając z
bullą kanonizacyjną biskupa Erazma
Ciołka. Niestety biskup zmarł w drodze, a
wszystkie dokumenty zaginęły. Jako,
że nie tylko dla papiestwa nastały bardzo
burzliwe czasy, dopiero w 1602 roku
papież Klemens VIII wydał nową bullę na
postawie
dokumentów
z
watykańskiego archiwum, dwa lata
później miała miejsce uroczysta
kanonizacja w katedrze wileńskiej.
Papież Urban VIII pozwolił 14 lutego
1636 roku, aby uroczystość św.
Kazimierza jako głównego patrona
Litwy obchodzona była w tym kraju z
oktawą. Św. Kazimierz jest patronem:
Polski, Litwy; metropolii wileńskiej,
grodzieńskiej, białostockiej i krakowskiej; młodzieży, Radomia (od 1983r.), poznańskiej Śródki, Palermo,
belgijskiej Sodalicji Mariańskiej, litewskiego harcerstwa.
Przedstawiany jako młodzieniec w stroju książęcym, czasami z Matką Bożą Ostrobramską. Jego
atrybutami są: krzyż, lilia, czwórdzielna mitra wielkoksiążęca, różaniec, zwój z widocznym tekstem
hymnu "Omni die dic Mariae", herb Jagiellonów/. /Oprac. KD/

ORĘDZIE PAPIEŻA NA WIELKI POST 2021
W Watykanie zaprezentowano tegoroczne orędzie Papieża na Wielki Post. Nosi ono tytuł: „Oto idziemy do
Jerozolimy… (Mt 20, 18)”. Franciszek zachęca w nim do odnowy wiary, do zaczerpnięcia żywej wody
nadziei oraz przyjęcia otwartym sercem miłości Boga. Przypomina, że post, modlitwa oraz jałmużna są
warunkami i znakami nawrócenia. Post odnosi się do ubóstwa i wyrzeczenia, jałmużna wyraża się w
spojrzeniach i gestach miłości wobec poranionego człowieka, natomiast modlitwa podejmuje synowski
dialog z Ojcem.
Ojciec Święty zwraca uwagę, że wiara oznacza przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie
poprzez otwarcie na Słowo Boże, które przekazywane jest w Kościele. Post przeżywany jako
doświadczenie wyrzeczenia prowadzi do odkrycia daru Bożego i zrozumienia prawdy o nas jako o istotach
stworzonych ona obraz i podobieństwo Boga oraz znajdujących w Nim spełnienie. Post czyni nas ubogimi
i otwiera serca na potrzeby innych. Wielki Post jest czasem wiary wyrażającej się z przyjęciu Boga i
umożliwienia Mu zamieszkiwania z nami. Post prowadzi do uwolnienia egzystencji od wszystkiego, co ją
przytłacza, od przesytu informacji i od nadmiaru rzeczy, aby szerzej otworzyć serce dla Zbawiciela.
Franciszek przypomina, że Duch Święty jest „żywą wodą”, którą Jezus obdarowuje nas w Tajemnicy
Paschalnej. On pozostaje źródłem niezwodnej nadziei. Być nią napełnionym to wierzyć, że historia nie
kończy się na błędach i grzechach, ale znajduje swoje spełnienie w ojcowskim przebaczeniu, płynącym z
otwartego serca Jezusa. Czas Wielkiego Postu jest sposobny do przyjęcia łaski pojednania, aby obdarzać
nim potem innych. Przebaczenie pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa. W skupieniu i cichej
modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory
związane z naszym powołaniem. Papież podkreśla, że przeżywanie Wielkiego Postu z nadzieją czyni nas
świadkami czasu, w którym Bóg czyni wszystko nowym.
Najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei jest miłość, wyrażająca się w naśladowaniu Chrystusa z
uwagą oraz współczuciem dla każdego spotkanego człowieka. Ojciec Święty nazywa miłość porywem
serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który usposabia do dzielenia się i komunii./…/.
Na zakończenie tegorocznego orędzia Franciszek życzy, aby przeżywanie Wielkiego Postu jako drogi
nawrócenia, modlitwy i dzielenia się naszymi dobrami, pomogło nam powrócić do wiary w bliską obecność
Chrystusa, do nadziei ożywionej tchnieniem Ducha Świętego oraz do miłości, której niewyczerpanym
źródłem jest miłosierne serce Ojca.
/Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes.

8. W sobotę 20 marca o godz. 18.00 rozpoczynamy

Jest ona Dniem modlitwy, postu i solidarności z
misjonarzami. Będziemy ją obchodzili pod hasłem
Żyjmy Eucharystią. Dziś 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 będą na pomoc
Kościołowi w świecie. O godz. 13.15 spotkanie
formacyjnego dla dzieci Rocznicowych i ich
rodziców.
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 Drogi Krzyżowej . Od godz. 9.30
pójdziemy z Komunią św. do chorych. 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.
3. 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.
4. W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne
w grupach dla kandydatów do bierzmowania, Grupa
formacyjna - p. Agnieszka Salamon w czwartek 4
marca godz. 18.00, - p. Maria Fiejka, w piątek 5
marca o godz. 17:00.
5. 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 na
pokrycie kosztów prac archeologicznych przy
kościele.
6. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę
funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.
7. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do
przekazywania 1% na rzecz naszego Parafialnego
Zespołu Caritas. W ubiegłym roku z tego tytułu na
Caritas wpłynęła kwota 1000,- zł. Aby dokonać
wpłaty 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.

rekolekcje wielkopostne. Potrwają one do środy 24
marca. Nauki rekolekcyjne głoszone będą na
wszystkich Mszach św. niedzielnych oraz w dni
powszednie o godz. 10.00 i 18.00 w kościele oraz o
godz. 19.30 w Czachówku. We wtorek dzień chorych.
Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy chcieliby aby
odwiedzić ich z Komunią św. do zakrystii lub
kancelarii. W środę dzień spowiedzi. Szczegółowy
program wywieszony będzie w gablotach przed
kościołem i umieszczony na stronie internetowej.
Prosimy o takie zarezerwowanie czasu aby możliwy
był jak najliczniejszy w nich udziału
9. KPRM informuje, że zostały już ostatnie egz.
najnowszej książeczki ks. dr. Michała Dłutowskiego
„Króluj nam Chryste”. Jest to dalsza część rozważań
Różańca Św. i Drogi Krzyżowej napisanych z
perspektywy królewskiej godności Jezusa Chrystusa.
Cena 10,- zł.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest miesięcznik
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny.
11. W sobotę 20 lutego zmarł w wieku 85 lat ks.
Ryszard Urbański, w latach 1977-1983 proboszcz
parafii Sobików. W środę delegacja naszej parafii
wzięła udział w Skierniewicach w jego Mszy św.
żałobnej. Drugą Mszę św. w jego intencji odprawimy
w niedzielę 14 marca o godz. 18.00. Wieczny
odpoczynek racz dać mu Panie …

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Kościół żyje przez dwadzieścia wieków na ziemi
dzięki temu właśnie, że umiał skupiać wokół siebie
ludzi i budować przyszłość, choćby na ostatnim
kamieniu dobra, jaki pozostał jeszcze w duszy, (...)
że umiał stanąć przy człowieku, choćby ten stał
pod szubienicą.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
W tej chwili ujrzałam Jezusa, który mi powiedział:
-Dlatego nic nie zyskał szatan z kuszenia
ciebie, żeś nie weszła z nim w rozmowę. Czyń
to nadal. Wielką Mi dziś oddałaś chwałę,
walcząc tak wiernie.(106) Niech się utrwali i
utwierdzi serce twoje w tym, że Ja zawsze
jestem z tobą, choć Mnie w chwili walki nie
czujesz. /Dz. 1499/

Intencje Mszalne 28 II 2021 – 07 III 2021
Niedziela, 28.02. im. Roman, Makary
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Aleksandry
8.30 (Czachówek) + Ryszarda Kabańskiego
10.00 + Jana Hryniewskiego (greg. 26)
10.00 + Teresy Lewandowskiej w 3 rocz. śm.
12.00 + Heleny (im.) i Zenona Chajęckich,
Andrzeja Szymczaka, Heleny, Antoniego i
Romana Chajęckich
12.00 + Krystyny Sauer w 1 r. śm.
13.15 + Tadeusza Płaczka w 8 rocz. śm. i
Karoliny Płaczek
13.15 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 3)
Poniedziałek 01.03 im. Albin, Feliks, Józef
17.00 + Henryka Lewandowskiego w 30 dni po
śmierci
17.30 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 4)
18.00 + Jana Hryniewskiego (greg. 27)
Wtorek, 02.03. im. Helena, Paweł, Agnieszka
17.30 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 5)
18.00 + Jana Hryniewskiego (greg. 28)
Środa, 03.03. Kunegunda, Anzelm, Kinga
17.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 6)
17.30 + Jana Hryniewskiego (greg. 29)
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Za Parafian
Czwartek, 04.03. im. Kazimierz, Leonard
7.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 7)
7.30 + Jana Hryniewskiego (greg. 30)
Piątek, 05.03. im. Adrian, Fryderyk, Jan,
17.00 + Stanisława Mariana Gugały w 30 dni po
śmierci
18.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 8)
19.00 (Czachówek) int. wolna
Sobota, 06.03. im. Eugenia, Wiktor, Róża
7.30 int. wolna
17.30 + Marianny (w 2 rocz. śm.) i Mariana
Maciak, Marianny i Józefa Sudów
18.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 9)
Niedziela, 07.03. im. Paweł, Bazyli, Tomasz
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Stanisława z
okazji urodzin
8.30 (Czachówek) + Rozalii Kłodzińskiej
10.00 + Heleny Makulskiej (im.), Jana i
Marianny Makulskich, Marianny Zwolińskiej,
Marianny Klimek
10.00 + Krystyny, Heleny, Franciszki i Józefa,
zm. z rodz. Głowackich, Jaroszów,
Anuszewskich i Dzwonkowskich
12.00 + Janiny Kwiatkowskiej w 5 rocz. śm.,
Mariana Kwiatkowskiego w 48 rocz. śm. i zm. z
rodz. Winiarków i Kwiatkowskich
12.00 + Henryka Chmielewskiego w 18 r. śm.,
Leokadii, Zdzisława, Cecylii i Józefa
Chmielewskich
CHRZEST: Henryk Kazimierz Bem
13.15 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 10)

Tweet od Papieża
„Dziś moje myśli kieruję do sanktuarium w
Płocku, gdzie dziewięćdziesiąt lat temu Pan
Jezus objawił się świętej Faustynie Kowalskiej,
powierzając jej szczególne orędzie o Bożym
Miłosierdziu.”
/Franciszek/
13.15 O bł. Boże dla Stanisława
Intencje spisano 25.02.2021 r .

Refleksja na
Drugą Niedzielę Wielkiego Postu
„Na górze Tabor Jezus przemienił się w obecności
uczniów. Jego zewnętrzny wygląd jest symbolem
tego, co działo się w Jego wnętrzu; bliskości i
całkowitej więzi z Ojcem. /…/ Św. Łukasz podkreśla, że
przemienienie miało miejsce w czasie modlitwy. Modlitwa
przemienia. Dzięki niej wszystko może stać się jasne, przejrzyste,
czyste… Niepotrzebne są wtedy maski, iluzje. Pozostaje prawda o
naszej słabości, ale również o wielkości. Możemy poczuć, że
jesteśmy "chwałą Boga" (św. Ireneusz). "
/Deon – Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
I ty potrzebujesz folusznika by wybielić swoją
duszę,
Kto tym cudotwórcą jest, wskazywać nie muszę.
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie !»
Mówi do nas Bóg Ojciec, więc się nie błąkajcie,
ON czeka, nawet na tych z daleka, których nie
widać wcale,
by nas wybielić i oczyścić jeszcze dziś –
w konfesjonale.
Kazimierz

Za tydz. Śp.ks. R. Urbański i X odc.Pierwszego Wizerunku

Do użytku wewnętrznego
Redakcja: Kazimierz Dusza

20 lutego, w wieku 85 lat w 57 r.
kapłaństwa, zmarł ks. prał.
Ryszard Urbański b. proboszcz
parafii w Sobikowie w latach
1977 -1983 r.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ….
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