Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr24(317) rok VIII

13.06.2021 r.
Jedenasta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ez 17, 22-24m (Bóg wywyższa drzewo niskie)
Psalm responsoryjny: Ps Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2) (Dobrze jest
śpiewać Tobie, Panie Boże)
Drugie czytanie 2 Kor 5, 6-10 (Staramy się podobać Bogu)
Ewangelia: Mk 4, 26-34 (Rozwój królestwa Bożego)

POŚWIĘCENIE FIGURY MATKI BOŻEJ
NIEPOKALANEJ
W niedzielę
30 maja o
godz. 15.00,
podczas
nabożeństwa
majowego
odbyło się
poświęcenie
nowej figury
Matki Bożej Niepokalanej umieszczonej w
kapliczce w granicach wsi Czaplinek przy drodze
do Sobikowa. Została ona wykonana przez art.
plastyka Marka Pursę po zniszczeniach w lutym b.r.
Nabożeństwu majowemu przewodniczył i figurę poświęcił JE ks. bp Michał
Janocha. Po powitaniu JE przez ks. prob. prał. Włodzimierza Czerwińskiego,
Koronkę do Bożego Miłosierdzia jako modlitwę przebłagalną poprowadził
wikariusz ks. Piotr Ganc. Po niej swoje
słowo pasterskie skierował do zebranych
Ks. Biskup. Następnie przewodniczył on
modlitwie, śpiewając wraz z przybyłymi
Litanię Loretańską. Po odśpiewaniu „Pod
Twoją obronę” JE ks. prof. bp Michał
Janocha poświęcił nową figurę MBN w
towarzystwie naszych kapłanów księży:
wikariusza Piotra Ganca i ks. dr. hab.
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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

Cezarego Smuniewskiego oraz gościa ks.
prob. ks. Krzysztofa Goneta z Michalczewa.

Chrzest św.
w każdą niedzielę
podczas Mszy św. o
godz. 12.00

Zarówno ks. proboszcz jak i ks. bp w swoich wystąpieniach podkreślali, że mimo zła jakie zostało
wyrządzone Matce Bożej, Pan Bóg wyprowadził dobro w postaci olbrzymiego zainteresowania różnych
osób i instytucji w tym samorządowych, oferujących pomoc w sfinansowaniu tego pięknego dzieła. W
to włączyli się nawet
ci, którzy przyczynili
się do uszkodzenia
poprzedniej figury.
Jedna z rodzin naszej
parafii anonimowo
dołożyła brakującą
kwotę. Pod koniec
podniosłej
uroczystości
mieszkanki wsi
Czaplinek: pani
Elżbieta Talarek
razem z Panią Aliną
Dzwonkowską
podziękowały w
imieniu mieszkańców
Czaplinka za
poświęcenie nowej
figury Matki Boskiej
Niepokalanej
ustawionej w miejscu
zniszczonej,
poprzedniej z 2001
roku oraz wręczyły
księdzu biskupowi
Michałowi Janosze
kosz białych kwiatów.
Na koniec ks. proboszcz prałat Włodzimierz Czerwiński
podziękował księdzu biskupowi za przyjazd i poświęcenie nowej figury oraz przybyłym parafianom za
obecność. Na zakończenie wszyscy odśpiewali pieśń
„Chwalcie łąki umajone”.
Po uroczystości JE
ks. bp Michał
Janocha rozmawiał
jeszcze z twórcą
figury art.
rzeźbiarzem
panem Markiem
Pursą (po prawej
stronie), który
przybył w towarzystwie swojej siostry z mężem. Należy też
podkreślić liczny udział parafian mimo czasu pandemii i niepewnej pochmurnej pogody. Dziękujemy
pp . Ryszardowi Rosłonowi oraz Tomaszowi Żaczkowi za przygotowanie oprawy tej uroczystości.
(Opracowanie i zdjęcia – Kazimierz Dusza)

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13.15 odbędzie się w naszej
parafii Rocznica I Komunii św. Dziękujemy
rodzicom dzieci rocznicowych za posprzątanie
kościoła i otoczenia wokół niego. Dzieci
rocznicowe polecamy Bożej Opatrzności.
2. W tę niedzielę nie będzie Mszy św. dla
bierzmowanych o godz. 18.00. Ponownie
spotkamy się w niedzielę 12 września o godz.
18.00. Nie będzie też indywidualnej Adoracji
Najśw. Sakramentu.
3. W tym tygodniu zostanie zainstalowana
tablica pamiątkowa proboszczów naszej parafii.
W niej zawieramy prawie IX wieków historii.
Zachęcamy do jej obejrzenia.
4. W piątek 18 czerwca o godz. 18.45
zapraszamy członków Rady Parafialnej na
spotkanie. Omówimy wydarzenia I półrocza b.r.
i plany duszpasterskie i inwestycyjne na II
półrocze.
5. W sobotę 19 czerwca księża Marianie
zapraszają młodzież na Marianki na Mariańskie
Spotkanie Młodych stojące w tym roku pod
hasłem „Uszy do Góry”. Szczegóły podane są na
stronie internetowej Księży Marianów.
6. W piątek 25 czerwca o godz. 18.00
zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę św. na
zakończenie roku szkolnego. Możliwość
spowiedzi przedwakacyjnej od godz. 17.00.
7. W miesiącu czerwcu zapraszamy na
tradycyjne nabożeństwa czerwcowe, które w tym
roku odprawiane będą w Sobikowie po Mszy św.
wieczornej ok. godz. 18.30. W tym roku nie
będzie nabożeństw Czerwcowych w kaplicy w
Czachówku.
8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
– Łukasz Tomczak, kawaler i Magdalena
Sierota, panna - oboje z Sierzchowa w par.
tutejszej – zapowiedź druga.
– Łukasz Kazimierz Szczepaniak, kawaler i
Monika Lenard, panna - oboje z Grobic w par.
tutejszej – zapowiedź druga.
– Konrad Łukasz Kutwa, kawaler z Czaplina i
Katarzyna Mrowińska, panna z Buczynowa,

oboje z par. tutejszej – zapowiedź druga.
– Piotr Marczak, kawaler z Grobic w par.
tutejszej i Karolina Martyna Szulc, panna z par.
św. Mikołaja w Grójcu – zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość
Niedzielny” i „Niedziela”. Jest również
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Człowiek mając możność wyboru celu oraz
środków dążenia do niego, ponosi sam
odpowiedzialność za swoje postanowienia i
nikt człowieka w tej odpowiedzialności
wyręczyć nie może i nie powinien.

PAPIEŻ DO POLAKÓW
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Jutro
przypada wspomnienie liturgiczne Matki
Bożej Fatimskiej, a także 40. rocznica
zamachu na życie św. Jana Pawła II. On sam
podkreślał z głębokim przekonaniem, że swoje
ocalenie zawdzięczał Fatimskiej Pani. To
wydarzenie uświadamia nam, że nasze życie i
dzieje świata są zawsze w ręku Boga”
powiedział papież Franciszek do Polaków.
Watykan 12.05.2021 r.
Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY
Dziś w dłużej rozmowie z Panem powiedział mi: Moją rozkoszą jest
działać w duszy ludzkiej, napełniać ją
swoim
miłosierdziem(133) i
usprawiedliwiać ją. Królestwo Moje na
ziemi jest - życie Moje w duszy ludzkiej.
Napisz,
sekretarko
Moja,
że
kierownikiem dusz jestem Ja sam
bezpośrednio, a pośrednio prowadzę je
przez kapłana, i każdą prowadzę do
świętości
drogą
Mnie
tylko
wiadomą../Dz. 1784/

Intencje Mszalne 13 VI 2021 – 20 VI 2021
Niedziela, 13.06. im.Antoni, Lucjan, Gerard, Herman
8.30 (Czachówek) + Zenona Sitowskiego i zm. z rodz.
Sitowskich
8.30 (Czachówek) + Czesława i Józefa, Haliny i
Stanisława
10.00 + Wiesława i Stanisława, Janiny i Stanisława
Oliszewskich. O zdrowie dla Agnieszki
10.00 + Antoniny Miciak (greg. 28)
I12.00 O bł. Boże dla Wiesławy i Jerzego Korytków z
okazji 35 rocz. ślubu
12.00 + Bronisławy Tywonek w 16 rocz. śm., Łukasza i
Józefa Tywonków, i zm. z rodz. Tywonków i
Dąbrowskich
CHRZEST: Oliwia Sotek, Antoni Sawicki, Maja Pęczek
13.15 + Małgorzaty Fydrych (im.), Czesława,
Antoniego i Józefy Rotuskich, Stanisława, Artura i
Marianny Grzesikiewiczów, Stefana Bukowskiego
13.15 Rocznica I Komunii Świętej
Poniedziałek 14.06 im. Eliza, Walery,
17.00 + Antoniego Wilczyńskiego w 30 dni po śmierci
18.00 + Antoniny Miciak (greg.29)
Wtorek, 15.06.im. Jolanta, Wit, ,
17.30 + Jana. Otylii, Aleksandry (w 5 rocz. śm.) i
Stefana (w 2 rocz. śm.) Grzywaczów
18.00 + Antoniny Miciak (greg. 30)
Środa, 16.06.im. Alina, Aneta, Justyna, Benon
17.30 + Elżbiety Pruszewskiej – Lach w 30 dni po
śmierci
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Za Parafian
Piątek, 18.06.im. Elżbieta, Marek, Amanda
17.30 + Marka Kamacia – int. od sąsiadów
18.00 + Henryka Mikielskiego w 20 rocz. śm., Krystyny
Mikielskiej, Zofii i Józefa Prendotów
Sobota, 19.06. im Romuald, Protazy, Gerwazy
17.00 + Elżbiety Staniszewskiej (im.), Agnieszki Doroty
Urbanowicz – int. od rodz. Staniszewskich
17.30 + Eugeniusza Owczarka – int. od rodz.
Rotuskich
18.00 + Kazimiery i Tadeusza Zięcinów, Stanisława
Skocznia
Niedziela, 20.06.im. Bogna, Florentyna, Bożena
8.30 (Czachówek) + z rodz. Narkintowiczów
8.30 (Czachówek) Dziękczynna za otrzymane łaski w
2020 r. i dalszą opiekę dla Zofii, Andrzeja, Jana i
Małgorzaty
10.00 + Władysława Tokaja, Heleny i Franciszka
Tokajów, Marianny i Franciszka Sobczak
10.00 + Adama Stefana Kopieniaka – int od Grzegorza
i Anny
12.00 + Zofii Wlazeł i o bł. Boże dla KŻR w Nowych
Grobicach

Tweet od Papieża

„W tym miesiącu czerwcu, poświęconym
szczególnie Sercu Chrystusa, możemy
powtórzyć prostą modlitwę: „Jezus,
spraw, aby moje serce było podobne do
Twojego”. Wtedy także nasze serce, krok po kroku,
stanie się bardziej cierpliwe, hojne, miłosierne….”
/Franciszek/
12.00 + Władysławy i Henryka Wojdat, Marka Golika CHRZEST:
Borys Urbanowicz, Alicja Myszkowska, Kacper Krześniak
13.15 + Piotra Zięcina z okazji Dnia Ojca
13.15 + Tadeusza, Marianny i Andrzeja Kępińskich
Intencje spisano: 10.06.2021 r.

Refleksja na
Jedenastą Niedzielę Zwykłą
Druga
cecha
królestwa
Bożego
zobrazowana jest poprzez porównanie
do ziarna gorczycy. /…/ Posiadało ono
dwie zasadnicze charakterystyki. Mianowicie było
niezwykle odporne na wszelkiego rodzaju trudne
warunki i rozwijało się w tempie zawrotnym potrafiąc
inwazyjnie zająć ogromne połacie terenu! Jezus
zatem uświadamia poprzez to porównanie, że
królestwo Boże posiada niezwykłą wewnętrzną
zdolność do gigantycznego rozwoju, szczególnie w
niesprzyjających warunkach! I coś jest na rzeczy
zważywszy na historię, która uczy, iż wiara jest tym
mocniejsza
im
warunki
jej
praktykowania
trudniejsze./Deon – ks. dr Marek Jawor - bibilista

Weekly tweet - wpis tygodnia
Dziś w przypowieściach mowa o królestwie Bożym
i o wszystkim co Bóg dla nas stworzył.
Jaką energię ma ono, Pan go porównał do ziemi i
nasienia,
jakąż ma moc, było maleńkie, a jak się zmienia,
i jak ziarnko gorczycy rozrasta się
bez udziału człowieka
takiej siły wiary Bóg od nas oczekuje,
i ciągle czeka.

Kazimierz

Za tydzień - Św. Aloizy Gonzaga i Ufność Bogu
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