Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr17(310) rok VIII

25.04.2021 r
Czwarta Niedziela Wielkanocna
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 4, 8-12 (Kamień odrzucony przez budujących stał się
kamieniem węgielnym)
Psalm responsoryjny: Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28 (R.: por. 22) (Kamień
wzgardzony stał się fundamentem)
Drugie czytanie: 1 J 3, 1-2 (Jesteśmy dziećmi Bożymi)
Ewangelia: J 10, 11-18 (Jezus jest dobrym pasterzem)

ŚW. WOJCIECH
- GŁÓWNY PATRON POLSKI
W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy w dniu 23. kwietnia
Uroczystość Św. Wojciecha. To jeden z pierwszych
misjonarzy, którzy przybyli na nasze ziemie. Pochodził on z
możnego rodu Sławnikowiców z Czech. Starannie
wykształcony i pobożny Wojciech został następcą biskupa
Dytmara w Pradze. Konsekrację biskupią otrzymał w 983 r. z
rąk św. Willigisa, metropolity Moguncji. Po pięciu latach
rządów opuścił stolicę i udał się najpierw do Moguncji, by
poradzić się metropolity św. Willigisa, a następnie do Rzymu,
by prosić papieża o zwolnienie z obowiązków. Wojciech wstąpił do opactwa benedyktynów
na Awentynie i wraz z bratem bł. Radzimem złożył śluby zakonne. W zakonie św. Wojciech
spędził 3 lata i wrócił do swej diecezji w Pradze. Św. biskup dbał o budowę nowych świątyń
i klasztorów. Wysyłał również misjonarzy do Węgier. Pojechał do Rzymu. W maju 996 r.
Synod w Rzymie nakazał mu powrót do Pragi. Gdy dz powiedział się, że Czesi nie godzą
się na powrót Wojciech do Pragi, cesarz Otto III wyraził zgodę, by biskup mógł wyruszyć
na wyprawę do Polski.
Król Bolesław Chrobry przyjął z radością wiadomość, o przybyciu biskupa i chciał go
uczynić swym doradca. Jednak Wojciech nalegał, by mógł nawracać pogańskich Wieletów
na zachodzie. Ostatecznie misja ruszyła do Prus. Wraz z Wojciechem na misję udał się bł.
Radzim, jego brat i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język Prusów i służył za
tłumacza. Wojciech udał się Wisłą do Gdańska, gdzie przez kilka dni głosił Ewangelię
Pomorzanom, a stamtąd udał się do Prus. Gdy Wojciech oddalił żołnierzy, tłum Prusów
otoczył misjonarzy i złorzeczył im. Wobec wielkiej wrogości postanowił powrócić do Polski.
Jednak Prusowie poszli za nim i w okolicach Elbląga lub Tękit, 23 IV 997 roku, o świcie,
tłum Prusów otoczył biskupa i jego świtę. Biskup właśnie kończył Mszę św., napastnicy
rzucili się na misjonarzy i związali ich. Bito Wojciecha i zawleczono na pobliskie wzgórze.
Tam zginął z rąk pogańskiego kapłana. Odcięto mu głowę i wbito w nią żerdź. Biskupowi
zadano jeszcze 6 ciosów włócznią. Papież Sylwester II jeszcze przed rokiem 999 ogłosił
Wojciecha świętym męczennikiem. Śmierć biskupa przyczyniła się do podjęcia decyzji o
utworzeniu biskupstwa w Gnieźnie. W 1000 roku cesarz Otto III odbył pielgrzymkę do grobu
św. Wojciecha i spotkał się z Bolesławem Chrobrym. Uroczyście ogłoszono powstanie
nowej metropolii z diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Opr. KD na podst.- 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

Lektura „Pierwszego Wizerunku” /cz. XIII/
Kontynuujemy końcowe fragmenty prezentowanej książki „Pierwszy Wizerunek” . To już
trzynasta, ostatnia część dotycząca historii Obrazu „Jezu, ufam Tobie”. Poprzednie fragmenty
znajdziecie Państwo w nr 41 – 203 z 16.12. 2018 r., w nr 03 - 208 z 20.01.2019 r. oraz w WP nr
05 – 255 z 02.02.2020 r., nr 07-257 z 16.02.2020 r., nr 08-258 z 23.02.2020 r. ,nr 13 – 263 z
29.03.2020 r., nr 02 – 295 z 10.01.2021 r., nr 03-296 z 17.01.2021 r., nr 06-299 z 07.02.2021
r.,nr 10-303 z 07.03.2021 r., nr 11 304 z 14.03.2021 r. i nr 12 z 18.04.2021 r.

Zakończenie
/…/ Wpatrzeni w Najświętsze oblicze Jezusa na tym obrazie zaśpiewajmy jedną z
pieśni:

1. Ty do nas idziesz, Miłosierdzie Boże,
I swoją ręką błogosławisz ludzi,
Którzy do stóp Twych chylą się w pokorze,
We łzach, cierpieniu i życzliwym trudzie.
2. Ty do nas idziesz ze słodkim Obliczem
i promieniami nam oświecasz dusze,
Aż człowiek pozna, że jest tylko niczym
I tonie we łzach, miłości i skrusze.
3. Ty do nas idziesz żarem rozpalony,
Miłość Ci z piersi Krwi strumieniem bije,
To miłosierdzia zdrój jest niezgłębiony,
Niech cała ludzkość czerpie zeń i pije.
4. Ty do nas idziesz, a postać Twa biała,
Rozświeca mroki doczesnego życia,
O Zbawicielu, my ufamy Tobie,
Broń nas od grzechu i od serc rozbicia.
5. Ty do nas idziesz poprzez światła drogi
I Miłosierdziem pociągasz ku sobie,
A z serc tysięcy, w Polsce i na świecie
Płynie modlitwa „Jezu ufam Tobie”.
s. M. Bernarda ZMBM
#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Siła Kościoła naszego zależy od siły duchowej wiernych żyjących w łasce
uświęcającej, o tyle bronimy Kościoła, o ile bronimy w duszy łaski; o tyle
umacniamy Kościół, o ile sami jesteśmy silni w wierze i poddani łasce.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania
do Kapłaństwa i do Życia Konsekrowanego (25
kwietnia – 2 maja). Zbiórka na tacę zbierana w 4.
Niedzielę Wielkanocną jest przeznaczona na potrzeby
Wyższego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
2. Po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie dla dzieci
klas IV w ramach przygotowania do Rocznicy I
Komunii Św.
3. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Po wszystkich
Mszach św. nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać
będzie ofiary do puszek na rzecz swoich
podopiecznych. Serdeczne Bóg zapłać za każdą
ofiarę.
4. Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do
Sakramentu Bierzmowania. Młodzież zapraszamy:
- 4 maja o godz. 17.00 egzamin dla bierzmowanych
gr. I, o godz. 19.00 egzamin dla bierzmowanych gr. II
- 5 maja o godz. 19.00 odprawa liturgiczna,
nabożeństwo pokutne i spowiedź.
- 6 maja o godz. 19.00 trzecia odprawa liturgiczna z
świadkami bierzmowania, możliwość spowiedzi dla
świadków
- 8 maja godz. 16.00 i 18.00 Sakrament
Bierzmowania udzielany przez JE ks. bpa Piotra
Jareckiego
5. W czwartek, 29 kwietnia obchodzimy Dzień
Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II
wojny światowej. Prosimy o uwzględnienie w
modlitwach wiernych tej intencji.
6. W sobotę 1 maja wspomnienie św. Józefa
Rzemieślnika. Msza św. w kościele w Sobikowie o
godz. 10.00. Zapraszamy do modlitwy o godne
owoce ludzkiej pracy. Tego dnia uroczystość
odpustowa w kaplicy pw. św. Józefa Robotnika w
Czachówku. Uroczysta Msza św. odpustowa
odprawiona będzie o godz. 12.00. Przewodniczyć jej
będzie ks. prof. Roman Bartnicki, pierwszy rektor
Uniwersytetu Stefana Kard. Wyszyńskiego w
Warszawie. Zapraszamy do licznego udziału w tej
uroczystości. Msza św. o godz. 18.00 będzie
odprawiona wg. formularza z V niedzieli
wielkanocnej.
7. W sobotę rozpoczynamy miesiąc maj. Zapraszamy
na tradycyjne nabożeństwa majowe odprawiane w dni
powszednie w Sobikowie codziennie o godz. 17.30.
W niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. W kaplicy w
Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00. W środy
poprzedza je Msza św.
8. W tym tygodniu wypada I Sobota miesiąca. Ze
względu na Uroczystość Świętego Józefa nie
odprawiamy Mszy św. o godz. 7.30 z formularza o
o

Niepokalanym Sercu Maryi.
9. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po
Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo
Eucharystyczne z procesją a po Mszy św. o 12.00
spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic
różańcowych. Taca inwestycyjna przeznaczona
będzie na pokrycie kosztów wykonania i montażu
tablicy pamiątkowej proboszczów Sobikowa.
10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Janusz Sławomir Brodowicz, kawaler z par. w
Piasecznie i Marta Magdalena Piotrowicz, panna z
Sierzchowa w par. tutejszej – zapowiedź druga.
– Szymon Famulski, kawaler z par. w Legionowie i
Barbara Anna Bulder, panna z Czachówka w par.
tutejszej – zapowiedź pierwsza.
– Paweł Pliwka, kawaler z par. w Kobyłce i Izabela
Weronika Pastwa, panna z Czachówka w par.
tutejszej – zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
11. Przypominamy, że w Roku Świętego Józefa,
zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej,
„wierni, którzy odmówią dowolną prawnie
zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć
Świętego Józefa, szczególnie w dniach jemu
poświęconych, tj.: 19 marca 2021, 1 maja 2021 r., w
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, czy
też 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą
dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego,
będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.”
12. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy
do przekazywania 1% na rzecz naszego Parafialnego
Zespołu Caritas. 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.
13. 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
Jezu mój, oto dziś idę na puszczę, aby
rozmawiać tylko z Tobą, Mistrzu mój i
Panie. Niechaj ziemia umilknie, Ty
sam mów do mnie, Jezu, Ty wiesz, że
nie rozumiem głosu innego tylko Twój
- Pasterzu dobry. W mieszkaniu serca
mojego jest owa puszcza, gdzie żadne
stworzenie przystępu nie ma. Tyś sam
w nim Królem.
/Dz. 725/

Intencje Mszalne 25 IV 2021 – 02 V 2021
Niedziela, 25.04. im. Jarosław, Marek, Piotr
8.30 (Czachówek) W int. Bogu wiadomej
8.30 (Czachówek) O zdrowie i opiekę MB dla
Jadwigi Molak
10.00 + Marianny Piecha w 9 rocz. śm.,
Czesława i Jarosława Piecha i zm. z rodz.
Piechów i Karaluchów
10.00 + Pawła Jarosza
12.00 + Joanny Winiarek w 9 rocz. śm.
12.00 + Anny, Marianny i Antoniego
Piekarniaków, Zygmunta i Witolda
Piekarniaków, dziadków Bratosów i
Piekarniaków, Elżbiety Janickiej, zm. z rodz.
Wierzchowskich
13.15 + Reginy Sobieckiej (greg. 21).
13.15 + Marka Olczaka (im.)
Poniedziałek 26.04. im. Marzena, Klaudiusz
17.30 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla
Józefa Korby
18.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 22.)
Wtorek, 27.04. im. Zyta, Teofil, Piotr
17.30 + Henryka Połosaka w 30 dni po śm.
18.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 23.)
Środa, 28.04. im. Paweł, Waleria, Witalis
17.30 + Reginy Sobieckiej (greg. 24.))
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Za Parafian
- w int. Dusz Czyśćcowych
Czwartek, 29.04.im. Katarzyna, Bogusław
7.30 + Reginy Sobieckiej (greg. 25.)
Piątek, 30.04. im. Bartłomiej, Jakub, Marian,
17.00 ŚLUB: Marcin Gostkowski – Renata
Żaneta Urbanowicz
18.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 26.)
Sobota, 01.05. im. Józef, Filip, Tamara
10.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 27.)
10.00 + Jana (w 31 rocz. śm.) i Eugeniusza
Baranów
12.00 (Czachówek) Int. Kół Różańcowych
12.00 (Czachówek) + Weroniki, Mieczysława i
Zygmunta Opara, Grzegorza Piechnika
18.00 Dziękczynno-błagalna w 25 rocz. ślubu,
z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Edyty i
Artura Hańczuk oraz Dary Ducha Świętego dla
dzieci Michała i Joanny
Niedziela, 02.05 im. Zygmunt, Atanazy,
8.30 (Czachówek)+ Reginy Sobieckiej (greg.
28.)
8.30 (Czachówek) + Stanisława Papisa i Zofii
Iwańskiej
10.00 + Julianny i Franciszka Pruszewskich,
Marianny Kopyra, Zdzisława
Smakuszewskiego
10.00 + Zygmunta Kłosa i zm. z rodz. Kłosów i
Tokajów
12.00 + Zygmunta Strzeżka (im.) i Jakuba
Tyborowskiego

Tweet od Papieża
„Jedynie miłość Jezusa przemienia życie,
uzdrawia najgłębsze rany, uwalnia od
błędnego koła niezadowolenia, złości i
narzekania...”
/Franciszek/
12.00 + Zygmunta i Stanisława Głowackich, Stanisławy i Janiny Jaroszów i
zm. z rodz. Głowackich i Jaroszów
13.15 + Stefana Odolińskiego w 42 rocz. śm. i zm. z rodz. Odolińskich i
Kmieciaków
13.15 + Andrzeja Rosłona w 5 rocz. śm. i zm. z rodz. Rosłonów i
Lisiewskich
Intencje spisano 23.04.2021 r.

Refleksja na
Czwartą Niedzielę Wielkanocną
W niedzielę modlitw o powołania kapłańskie
Jezus zwraca naszą uwagę na różnice
między prawdziwym pasterzem a
najemnikiem. Obraz pasterza, może trochę archaiczny,
trafnie oddaje relacje między nami a Jezusem (i hierarchią
kościelną). Dobry pasterz zna swoje owce. Jest całkowicie
do ich dyspozycji; ma dla nich czas i siebie. Jego serce
bije dla nich. Nie myśli o sobie i swoich interesach. Nie
wiąże owiec z sobą, ale pozwala im w wolności rozwijać
własną tożsamość i pragnienia. Nie jest administratorem,
ale bratem i przyjacielem. Z owcami łączy go czuła relacja
miłości i troski o ich dobro.
Najemnik jest przeciwieństwem dobrego pasterza. Nie zna
owiec ani mu na nich nie zależy. Jego "ambicją" jest
osobisty sukces. Myśli jedynie o własnych interesach.
Relację z owcami traktuje na zasadzie obowiązku,
powinności. Brakuje mu serca i współczucia. Owce nie
mogą na niego liczyć. /Deon – Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Dziś św. Jan za Jezusem podaje:
«Ja życie moje oddaję, /…/
ale gdy nie do wszystkich to dociera,
więc dodaje: Nikt Mi go nie zabiera,
lecz Ja sam z siebie je oddaję ».
Tylko czy ja sam i ty, to dzisiaj uznaję?
Kazimierz
Za tydzień: Św. Piotr Chanel prezbiter i męczennik
oraz Św. Józef Rzemieślnik Patron Kaplicy w
Czachówku
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