Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr25(318) rok VIII

20.06.2021 r.
Dwunasta Niedziela zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Hi 38, 1. 8-11 (Bóg jest władcą morza)
Psalm responsoryjny: Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 (R.: por. 1)
(Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana)
Drugie czytanie: 2 Kor 5, 14-17 (Wszystko stało się nowe)
Ewangelia: Mk 4, 35-41 (Jezus ucisza burzę)

ŚW. ALOJZY GONZAGA
Jutro Kościół obchodzi wspomnienie św. Alojzego Gonzagi. Poznajmy
jego krótką biografię. Obok św. Stanisława Kostki i św. Jana
Berchmansa, św. Alojzy Gonzaga należy do grona najmłodszych
kanonizowanych jezuitów. Alojzy urodził się 9 marca w 1568 roku koło
Mantui. Był najstarszy spośród ośmiu synów margrabiego Ferdynanda
di Castiglione. Jego ojciec marzył o karierze rycerskiej dla swego syna.
Już w wieku 7 lat mały Alojzy zapragnął całym sercem bliskości z
Panem Bogiem. Matka nauczyła go wielu modlitw, które odmawiał z podziwu godną
gorliwością. Cechowała go głęboka przyjaźń z Matką Bożą.
Kiedy ojciec wysłał go na dwór do Florencji, by nabył odpowiednich manier światowych,
właściwych jego wysokiemu pochodzeniu. On wykorzystał ten pobyt, by jeszcze bardziej
zjednoczyć się z Bogiem i właśnie wtedy złożył prywatnie ślub czystości. Podczas pobytu
w Piemoncie, gdzie jego ojciec pełnił urząd gubernatora, Alojzy zetknął się ze św. Karolem
Boromeuszem, który udzielił mu pierwszej Komunii świętej. Następnie przez dwa lata
przebywał na dworze królewskim w Hiszpanii. Mając 12 lat zgłębiał rady napisane przez
św. Ignacego w książeczce Ćwiczeń duchowych..
Zamiar Alojzego, by wstąpić w szeregi zakonu jezuitów, spotkał się z wielką dezaprobatą
jego ojca,. Wtedy Alojzy zrzekł się prawa do dziedzictwa na rzecz młodszego od siebie
brata i udał się do Rzymu nawiedzając po drodze sanktuarium maryjne w Loreto.
Dnia 25 listopada 1585 roku rozpoczął nowicjat. Choć miał dopiero 17 lat, cechowała go
wielka mądrość i doświadczenie duchowe. Po ukończeniu nowicjatu skierowano go od razu
na studia teologiczne. W 1589 roku zetknął się ze św. kard. Robertem Bellarminem, który
w tym właśnie roku przybył do Kolegium Rzymskiego. Kardynał został spowiednikiem i
kierownikiem duchowym Alojzego, który z wielką radością oczekiwał na przyjęcie święceń
kapłańskich, bo właśnie miał rozpocząć czwarty rok teologii. Pan Bóg miał dla niego inny
plan. W latach 1590-1591 w Rzym nawiedziła epidemia dżumy. Bardzo wiele osób
umierało, inni potrzebowali opieki w szpitalu. Alojzy poprosił przełożonych, by zezwolili mu
na włączenie się w bezpośrednią pomoc śmiertelnie zagrożonym chorobą. Gdy otrzymał
pozwolenie, zaczął pracować jako wolontariusz w szpitalu św. Sykstusa oraz w szpitalu
Matki Bożej Pocieszenia. Jego organizm był jednak zbyt mało odporny na tak wielki wysiłek.
Mimo, iż był wątły, z wielkim oddaniem dźwigał chorych. Alojzy wkrótce zaraził się dżumą i
zmarł 21 czerwca 1591 roku mając zaledwie 23 lata. W 1605 roku został ogłoszony
błogosławionym przez papieża Pawła V. W roku 1726 kanonizował go razem ze
Stanisławem Kostką papież Benedykt XIII. Św. Alojzy jest patronem ministrantów i
studiującej młodzieży.
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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

UFNOŚĆ BOGU
Twoja ufność w Oblubieńcu Twoim Boskim powinna być bez granic.
Najpierwszym przedmiotem tej ufności powinno być to, że On Cię strzeże;
strzeże jak źrenicy oka swego, strzeże, byś na drodze żywota snać o kamień
nie obraziła nogi, strzeże tem bardziej, byś nie upadła.
Powinnaś ufać, że On odpędzi od Ciebie fałsz wszelki, On, który Ci dał tę
już łaskę, że prawdę kochasz, a fałsz nienawidzisz. Tylko ci w fałsz
wpadają, którzy nie mają miłości Prawdy. A gdybyś nawet przypadkiem
i wpadła w coś podobnego, On Ci nie da ani chwili pokoju, póki nie
wyciągnie. Ufności, ufności; a zarazem prosić Go o prawdę, prosić o tę
surowość w nie znoszeniu fałszu, a zawsze ufności! Nieufność rani Go, rani
serce Jego; pod pozorem pokory nie jest pokorą, a przede wszystkim nie jest
miłością. Jak to? Byłażby miłość mogąca przypuścić nieufność? Widzisz
tedy, co popełniasz, kiedy Mu nie ufasz! I cóż dziwnego, że On Cię karci za
to? Że czujesz i boleść, i obawę, i gorycz? Szukasz po wszystkich kątach
duszy, jakie tego stanu przyczyny? – a ta przyczyna siedzi w samym duszy
środku, i jest ta nieszczęśliwa nieufność, ta małoduszność, to
niedowierzanie. Tego Boskiego Oblubieńca dusz naszych trzeba
podejmować jak Boga prawdziwego we wnętrzach naszych; mieć
największe wyobrażenie o Jego dobroci, wierności, opiece, jednym słowem,
miłości; a według wyobrażenia i pewność i ufność. Z innymi uczuciami już
Go nie mamy za Boga, jakim jest, za Boga miłości, Boga Oblubieńca.
/Wybrał Rafał z „Listów duchownych” Ks. Piotra Semenenko - Drukarnia
„Czasu” Kraków 1924 r. Opracowanie - K.D/
.

Na Dzień Ojca 23 06.2021 r. Redakcja „Wieści
Parafialnych” składa Kochanym Ojcom wszystkiego
co Im trzeba! Sił, dużo zdrowia, pomyślności,
miłości i Błogosławieństw z Nieba.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W ubiegłą niedzielę odbyła się w naszej
parafii Rocznica I Komunii św. Dziękujemy
rodzicom dzieci rocznicowych za Dar Ołtarza
zaś paniom katechetkom i ks. Piotrowi za
przygotowanie dzieci do rocznicy. Dzieci
rocznicowe polecamy Bożej Opatrzności.
2. Kard. Kazimierz Nycz wydał reskrypt, w
którym odwołuje udzieloną dyspensę od
obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy
świętej. Zmieniły się warunki sanitarne i obecnie
jest możliwość swobodnego udziału w
Eucharystii. Obowiązek uczestnictwa we Mszy
św. w niedziele i święta nakazane wynika z
pierwszego przykazania kościelnego:
W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we
Mszy świętej i powstrzymać się od prac
niekoniecznych
3. W tym tygodniu została zainstalowana
tablica pamiątkowa proboszczów naszej parafii.
W niej zawieramy prawie IX wieków historii.
Zachęcamy do jej obejrzenia. Tablicę wykonał
art. plastyk Marek Pursa.
4. W czwartek, 24 czerwca obchodzimy
uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
5. 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.
6. W przyszłą niedzielę czwarta niedziela
miesiąca. Jaka zwykle odbędzie się comiesięczna
zbiórka ofiar do puszek na rzecz podopiecznych
Parafialnego Zespołu Caritas, w tym dla 1
rodziny syryjskiej w ramach programu Rodzina
Rodzinie Caritas Polska.
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:
– Piotr Marczak, kawaler z Grobic w par.
tutejszej i Karolina Martyna Szulc, panna z par.

św. Mikołaja w Grójcu – zapowiedź druga.
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

Gdy znajduję w sobie choć jeden
akt miłości, już nie jestem nędzą.
Choćby całe życie moje było
jedynym grzechem, ten jeden akt
miłości oddaje mnie Bogu. Nie, nie
jestem nędzą... jestem wielkością,
bo miłuję. A miłość nie umiera
Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Wiele
razy
chciałem
wywyższyć
Zgromadzenie to, lecz nie mogę dla pychy
jego. Córko Moja, wiedz o tym, że duszom
pysznym nie udzielam swych łask, a i
nawet udzielone odbieram.
/Dz.
1170/

Z ubolewaniem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci

ś.p. Pawła Czupryńskiego.
Pogrążonej w żałobie
Rodzinie
składamy nasze kondolencje
oraz słowa otuchy w tych
jakże trudnych chwilach.
Duszpasterze, PZ Caritas i Redakcja
Wieści Parafialnych

Intencje Mszalne 20 VI 2021 – 27 VI 2021
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
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
Poniedziałek 21.06 im, Alicja, Alojzy, Teodor
18.00 + Aleksandry Gajowy – int. od Elżbiety
Szczęśniak z rodz.
Wtorek, 22.06 im. Tomasz, Paulina, Paulin,
17.30 + Anny Lewandowskiej w 14 rocz. śm.
18.00 + Lidii Szczygielskiej
Środa, 23.06. im. Wanda, Zenon, Albin, Anna
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
- Za Parafian
Piątek, 25.06.im. Łucja, Wilhelm, Prosper, Dorota
17.30 + Jana Dobeckiego (ur. i im.) – int. od dzieci z
okazji Dnia Ojca, Janiny Cieślak
18.00 + Danuty Urbańskiej w 1 rocz. śm.
18.45 O bł. Boże dla Agnieszki i Michała Drewiczów z
okazji 25 rocz. ślubu
Sobota, 26.06. im. Paweł, Jan, Dawid, Jeremiasz
16.00 + Wandy i Władysława Pruszewskich (im.)
16.30 + Wojciecha i Pawła Wiśniewskich, Władysławy i
Zygmunta Samoraj
17.00 + Ireny Pilackiej w 4 rocz. śm., Bolesława i
Marka Pilackich, Teresy Sładkowskiej
17.30 + Władysława Ogonka
18.00 + Władysława Masnego (im.), Jana, Marianny i
Tadeusza Chmielewskich, Apolonii i Antoniego
Masnych
Niedziela, 27.06. im. Władysław, Maria, Cyryl
8.30 (Czachówek) + Marianny Wiśniewskiej
8.30 (Czachówek) + Jana Jelenia w 53 rocz. śm.
10.00 + Jana Makulskiego (im.) Heleny i Mariana
Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek,
Stefana Makulskiego
10.00 + Pawła, Piotra i Marianny Jarosz
12.00 + Piotra i Pawła Pęczków (im.)
12.00 + Jana Urbanowicza

Tweet od Papieża
„Dzieci są przyszłością rodziny
ludzkiej: to do nas wszystkich należy
zadanie, aby sprzyjać ich rozwojowi,
zdrowiu i pogodzie ducha!” Franciszek/
13.15 + Zenona Chajęckiego (im.), Heleny Chajęckiej, Andrzeja
Szymczaka
13.15 + Róży i Zygmunta Gwardys
Intencje spisano 17.06.2021 r.

Refleksja na
Dwunastą Niedzielę Zwykłą
Obecność Boga w naszym życiu
nie chroni nas przed przeciwnościami i
niebezpieczeństwem, tak jak obecność
Jezusa w łodzi nie chroniła Apostołów przed
gwałtownym wichrem i falami zalewającymi
łódź. Obecność Boga (komunia z Nim)
bezwzględnie chroni nas tylko przed
śmiercią. Owszem, niekiedy Bóg w cudowny
sposób ucisza burze w naszym życiu, ale
pozwala też, byśmy zmagali się z
przeciwnościami. One są bowiem bardzo
nam potrzebne. Bez przeciwności i trudności
nie ma wzrostu w Miłości, a przecież to jest
nam najbardziej potrzebne./Deon – Mieczysław
Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
«Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi,
że giniemy?»,

i za chwilę może utoniemy,
w morzu grzechu, walki z Bogiem, z Kościołem bez miary

«Czemu tak bojaźliwi jesteście?
Jakże brak wam wiary!»
Czy zamiast się lękać i narzekać
nie lepiej nam bronić Boga i nie czekać?

Kazimierz

W następnych WP – „O wytrwałości” św. bp. Józefa
Sebastiana Pelczara.
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