Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr12(305) rok VIII

21.03.2021 r
Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Jr 31, 31-34 (Nowe przymierze)
Psalm responsoryjny: Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15 (R: por. 12a) (Stwórz, o mój
Boże, we mnie serce czyste)
Drugie czytanie: Hbr 5, 7-9 (Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego)
Ewangelia: J 12, 20-33 (Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon
obfity)

UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA
PAŃSKIEGO
W tym tygodniu 25 marca w
czwartek Kościół przypomina
nam o wielkim zdarzeniu, od
którego rozpoczęła się nowa era
w dziejach ludzkości. Decyzją
Episkopatu Polski ustanowiono ten dzień również– Dniem Świętości
Życia. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu,
by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a
Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą
Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.
Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać Kościół
wschodni już od wieku V. Na Zachodzie przyjęło się to święto od
czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). W swoich
początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana
za święto Pańskie. Z czasem lud nadał temu świętu charakter
maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako "błogosławioną
między niewiastami", wybraną w planach Boga na Matkę
Zbawiciela. W IV wieku w Nazarecie powstała bazylika
Zwiastowania. Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady,
który przeszedł na chrześcijaństwo. Wybudował on kościół na
miejscu, gdzie miał stać domek Świętej Rodziny. Przetrwała ona do
wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu wystawili większą, bardziej
okazałą, która przetrwała aż do roku 1955, kiedy to franciszkanie
wystawili nową, obecnie istniejącą świątynię W odległości ok. 200
metrów od niej znajduje się kościół św. Józefa. /Ciąg dalszy na str.
2/
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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 wieku VI stał na tym miejscu kościół Matki Bożej Karmiącej. W pobliżu niego znajduje się także
synagoga, zbudowana na miejscu tej, w której Chrystus często przebywał i nauczał. Pamiątką
najpewniejszą z czasów Maryi jest jej studnia, jedyna zresztą w Nazarecie. Na tym miejscu stał
kiedyś kościół poświęcony świętemu archaniołowi Gabrielowi.
Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są
to "Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański".
Pozdrowienie Anielskie.
Modlitwa ta składa się z pozdrowienia archanioła, z radosnego okrzyku
św. Elżbiety i z modlitwy Kościoła. Na słowach pozdrowienia Gabriela "łaski pełna" - Kościół oparł wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi. Skoro
bowiem Maryja była pełna łaski, to nie mogła jej nigdy być pozbawiona.
Słowa św. Elżbiety: "Błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego" zawierają część pozdrowienia
anioła (Błogosławionaś Ty między niewiastami). W ten sposób św.
Elżbieta jakby chciała podkreślić, że znana jest jej tajemnica
Zwiastowania, że w imieniu wszystkich niewiast świata winszuje Maryi tak
wielkiej godności. Do wieku XVI odmawiano w Kościele tylko słowa anioła
i Elżbiety. Papież św. Pius V oficjalnie wprowadził resztę słów, które do
dnia dzisiejszego odmawiamy.
Anioł Pański.
Historia tej modlitwy sięga wieków średnich, kiedy to biciem dzwonów wyznaczano trzy pory dnia:
rano, południe i wieczór. Z powodu braku zegarów był to zwyczaj bardzo praktyczny. Przez
pobożne odmawianie tej modlitwy, przypominamy sobie scenę Zwiastowania i to, co się w niej
dokonało. Paweł VI w Adhortacji apostolskiej Marialis cultus tymi słowami zachęca do odmawiania
tej modlitwy: "Gdy chodzi o modlitwę Anioł Pański, to chcemy jedynie powtórzyć naszą zachętę,
prostą, lecz gorącą, aby zwyczajowe odmawianie tej modlitwy zostało zachowane. Mimo bowiem
upływu wieków zachowuje ono swoją siłę i blask. Jest to modlitwa prosta, zaczerpnięta z Pisma
świętego". Papież sam tę modlitwę codziennie odmawia, często spotykając się przy tej okazji z
wiernymi gromadzącymi się na placu św. Piotra, którym po modlitwie udziela
błogosławieństwa./Oprac. K.D/
Papież do Polaków

Apelem i Eucharystią sprawowaną na Jasnej Górze w uroczystość Świętego Józefa rozpoczniecie
obchody Roku Rodziny Amoris Laetitia. Niech Maryja, Królowa Polski wyprasza wszystkim dar
pięknej miłości, by fundamentem waszych rodzin była ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne
zrozumienie i szacunek dla życia ludzkiego. Wam wszystkim i tym, którzy wezmą udział w
inicjatywach podejmowanych w związku z obchodami tego Roku, z serca błogosławię.
Watykan, 17.03.32021 r. kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Gdy więc nieraz znużeni wiekiem, chorobami, codziennością życia, czujemy się przygnębieni –
otuchą jest dla nas świadomość, że i Chrystus cierpiał na Krzyżu. A cierpiał niewinnie – za nas
i za nasze grzechy. Pociechą są dla nas Jego słowa, że smutek nasz w radość się odmieni.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W sobotę 20 marca o godz. 18.00 rozpoczęliśmy
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, 16.30 (dla dzieci) i 18.00
w kościele oraz o godz. 19.30 w Czachówku.
Tegoroczne rekolekcje wygłosi O. Mirosław Żabnicki
z Instytutu Szensztackiego. 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
2. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie
formacyjnego dla dzieci I – Komunijnych i ich
rodziców ze szkoły w Dobieszu. Dzieci otrzymują
książeczki do nabożeństwa. O godz. 18.00 Msza
Święta rekolekcyjna dla Kandydatów do
Bierzmowania.
3. W uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, tj. 19
marca rozpoczął się Tydzień modlitw o ochronę
życia. Zakończy on się w doroczny Dzień Świętości
Życia, przypadający w uroczystość Zwiastowania
NMP, tj. 25 marca. Zachęcamy do modlitwy w tej
intencji jak również do inicjatywy Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
4. 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.
5. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę
funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.
Dziękujemy mieszkańcom Grobic, Czaplina,
Dobiesza, ul. Wolska, Czachówka i Nowych Grobic
za już złożone ofiary.
6. W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa.
Błogosławieństwo palm przed każdą Mszą św. Po
Mszy św. o godz. 13.15 nie będzie spotkania
formacyjne dla dzieci Rocznicowych i ich rodziców.
7. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z prośbą o
przekazywanie trwałych produktów spożywczych do
paczek wielkanocnych dla swoich podopiecznych.
Dary możemy składać do kosza wystawionego przy
bocznym ołtarzu, w kaplicy w Czachówku oraz w
sklepach spożywczych w Czachówku i Gabryelinie.
Wszystkim ofiarodawcom w imieniu Caritas i iej

podopiecznych składamy serdeczne Bóg zapłać!
8. 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.
9. Od dzisiejszej niedzieli Ministranci, po Mszach
św. rozprowadzają palmy i ozdoby świąteczne.
Dochód ze sprzedaży przeznaczają na fundusz służby
liturgicznej. Gorąco zachęcamy do wsparcia naszych
Ministrantów.
10. W związku ze zbliżającymi się Świętami
Wielkanocnymi i okresem obostrzeń pandemicznych
w najbliższym czasie, PZ Caritas proponuje inną
formę pomocy potrzebującym. Z tego względu prosi
o zgłaszanie osób będących w trudnej sytuacji
życiowej lub losowej bezpośrednio do P. Elżbiety
Talarek tel.604 411 974 lub do kancelarii parafialnej.
Przedmiotem pomocy w tym roku będą wyłącznie
produkty spożywcze. Zgłoszenia przyjmowane będą
do dnia 28 marca br. Trwałe produkty spożywcze do
paczek wielkanocnych dla podopiecznych Caritasu
możemy składać do kosza wystawionego przy
bocznym ołtarzu, w kaplicy w Czachówku oraz w
sklepach spożywczych w Czachówku i Gabryelinie.
Wszystkim ofiarodawcom w imieniu Caritas i
podopiecznych składamy serdeczne Bóg zapłać!
11. Firma „Impresja” informuje, że w środę 7.
kwietnia b.r. na plebanii odbędzie odbiór strojów
komunijnych. Chłopcy godz. 16.00; dziewczynki
godz. 16.30. Zapraszamy.
12. 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.

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 21 III 2021 – 28 III 2021
Niedziela, 21.03 im. Benedykt, Lubomir,
Marzanna
8.30 (Czachówek) + Jana Książka
8.30 (Czachówek) + Ewy Jasik
10.00 + Michała Olesińskiego, Genowefy i
Franciszka Trzoch
10.00 + Pawła Pęczka w 7 rocz. śm.
12.00 + Józefa i Wandy Marczak
12.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 24)
13.15 + Anny Marii Molak w 1 rocz. śm.
13.15 + Stanisławy, Ryszarda i Tadeusza
Piekarniaków, Zdzisława Chmielewskiego,
Sławomira Borowskiego, dziadków
Piekarniaków i Szóstkiewiczów
18.00 + Zbigniewa, Heleny i Władysława
Czupryńskich, Jana Należytego, Bronisławy
Krawczyk
Poniedziałek 22.03 im. Katarzyna, Bogusław
10.00 + Stanisławy i Franciszka Orłowskich,
Stanisławy i Stanisława Nadolnych
16.30 + Józefa Bondera w 9 mies. po śm.
18.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg.25)
19.30 (Czachówek) Int. wolna
Wtorek, 23.03. im. Feliks, Pelagia, Konrad
10.00 Int. wolna
16.30 + Anny Karoliny Trzoch (greg.26)
18.00 + Elżbiety Drygaś w 2 rocz. śm.
19.30 (Czachówek) Int. wolna
Środa, 24.03. im. Marek, Szymon, Katarzyna
10.00 Int. wolna
16.30 + Anny Karoliny Trzoch (greg.27)
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Za Parafian
+ Krystyny i Kazimierza Galińskich i zm. z rodz.
Okolskich, Jackowskich i Zaniewskich
19.30 (Czachówek) W int. księży prac. w naszej
parafii – int. od parafian
Czwartek, 25.03. Zwiastowanie Pańskie
im. Mariola, Dyzma, Dula
7.30 + Anny Karoliny Trzoch (greg.28)
Piątek, 26.03. im. Feliks, Teodor, Emanuel
18.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg.29)
19.30 (Czachówek) Int. wolna
Sobota, 27.03. im. Benedykt, Lidia, Ernest
17.30 + Anny Karoliny Trzoch (greg.30)
18.00 + Marianny i Józefa Maciak, Stanisławy
Kaczmarskiej, Jadwigi Grzesiak, Zofii
Pierścińskiej.
Niedziela, 28.03 im. Aleksander, Renata
8.30 (Czachówek) + Jana Kowalskiego w 24
rocz. śm.
8.30 (Czachówek) + Stanisławy i Stanisława
Tobiasz, Józefa i Kazimiery Krawczyk
10.00 + Andrzeja Tywonka
10.00 + Gabrieli i Jana Wójcików, Zofii
Miszkowskiej

Tweet od Papieża
„Przeżywanie Wielkiego Postu miłości

oznacza opiekę nad tymi, którzy
cierpią, są opuszczeni lub udręczeni z
powodu pandemii..” /Franciszek/
12.00 + Marianny Szymańskiej w 15 rocz. śm., Stanisława Szymańskiego,
Alicji i Józefa Szwed
12.00 + Henryka Fudeckiego, Lucyny i Henryka Pawlickich
13.15 + Elżbiety Sobczyk w 1 rocz. śm., i zm. z rodz. Sobczyków i
Natczaków
13.15 + Anny Molak w 1 rocz. śm., Eugeniusza Molaka, Stanisławy i Józefa
Malaków
Intencje spisano 19.03.2021 r.

Refleksja na
Piątą Niedzielę Wielkiego Postu
W odpowiedzi na prośbę Greków Jezus
zapowiada swoje cierpienie, mękę, śmierć i
zmartwychwstanie.
Dzięki
tym
wydarzeniom przyciągnie wszystkich do Siebie (zbawi).
Jest jak ziarno, które musi obumrzeć, by wydać
stokrotny plon. Musi "stracić ziemskie życie", by zyskać
nowe, uwielbione i przemienione."
/Deon – Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Wielu ludzi chciało ujrzeć Jezusa,
postać bezcenną,
a Jezus mówi: «Kto … chciałby Mi służyć,

niech idzie za Mną.»

A czy ty jesteś gotowy by Bogu służyć,
mimo że trzeba wiele sił użyć ?
Wiedz, że nagroda będzie dopiero w niebie,
bo to tam Jezus oczekuje na ciebie.
Kazimierz
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