Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr26(319) rok VIII

27.06.2021 r.
Trzynasta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Mdr 1, 13-15; 2, 23-24 (Śmierć weszła na świat przez zawiść
diabła)
Psalm responsoryjny: Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a) (Sławię Cię,
Panie, bo mnie wybawiłeś)
Drugie czytanie: 2 Kor 8, 7. 9. 13-15 (Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi)
Ewangelia Mk 5, 21-43 (Wskrzeszenie córki Jaira)

WAKACJE
Przed nami upragnione wakacje, a więc otrzymujecie Państwo ostatnie „Wieści
Parafialne” przed wakacjami. Zapraszamy do zabrania ze sobą tego numeru i rozmyślania
nad tekstem „O wytrwałości” św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara na wakacyjne
wieczory. To bardzo aktualny tekst i pożyteczny w chwili zadumy nad stanem i etapem
swojej wiary.

O WYTRWAŁOŚĆI
Gdyby ktoś, budując dom, położył fundamenty i postawił ściany, lecz nie pokrył ich
dachem, na co by mu się przydała cała budowa, jeżeli nie po to, aby poni eść szkodę
na majątku, i stałby się powodem ludzkiego śmiechu. Na co się również przyda, gdy
ktoś zaczął żyć po Bożemu ale potem przestał, jeżeli nie na to, że wielką szkodę
ponosi na duszy i staje się pośmiewiskiem aniołów i ludzi. Jak więc w każdej spraw ie,
tak również w tej, potrzebna jest wytrwałość. U chrześcijan – mówi św. Hieronim – nie
patrzy się na początek, ale na koniec. Wszak św. Paweł źle zaczął, ale dobrze
skończył; Judasz natomiast dobrze zaczął, ale źle skończył, a ten fakt, że był
apostołem, obciążył go dodatkowo. Bez wytrwałość nie można się zbawić, bo sam
Zbawiciel zapewnia, że tylko ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony (Mt 10,22), i
przez swego ucznia przyrzeka: Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia (Ap
2, 10).
Chociaż inne cnoty wysługują koronę, tylko sama wytrwałość bywa koronowana. Bez
niej nie można nabyć żadnej cnoty, tym bardziej doskonałości. Kto bowiem chce
nabyć cnoty, powinien bezustannie walczyć i pracować, jeżeli zaś ustaje, wnet
przeciwna namiętność podnosi głowę i pociąga na drogę występku. Nie wystarczą
tutaj przelotne chęci ani chwilowe wysiłki, nie wystarczy praca kilku lub kilkunastu
lat, ale konieczna jest praca całego życia, aż do ostatniego tchnienia. Jak bowiem w
wyścigach nie ten zdobywa wieniec, który do biegu przystąpił, lecz ten, kto dobiegł
do mety, tak w życiu duchowym nie ten otrzymuje wieniec świętości i chwały
wiecznej, kto dobrze zaczął, ale ten, kto dobrze skończył. Niestety, taka wytrwałość
jest trudna i rzadka. Jest ona trudna, bo ciągła walka osłabia, praca męczy,
jednostajność nuży, zawody zrażają. Wytrwałość jest rzadka, bo mało jest dusz,
które by się nie zachwiały lub zniechęciły
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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

Niektóre wychodzą wprawdzie ze świata Egiptu, by się udać do Kanaan doskonałości, lecz zrażone
trudami podróży wracają znowu do kraju niewoli. Inne wyruszają w tę drogę i z początku biegną żwawo,
lecz potem stają się leniwe, aż w końcu ustają, bo wzięły nad nimi górę małoduszność i niestałość woli.
Ich życie da się porównać do posągu Nabuchodonozora, którego głowa, ramiona i piersi są ze srebra,
biodra z miedzi, golenie z żelaza, a nogi z gliny (Dn 2. 32-33).
Ich uczynki są początkowo doskonałe jak złoto, a potem tracą coraz więcej na wartości, aż wreszcie stają
się gliną i błotem. Jak smutne są następstwa podobnej niewierności, trudno wyrazić. Zaiste lepiej by było
owym duszom, gdyby nawet drogi Bożej nie znały, bo przynajmniej nie ponosiłyby przed Bogiem
odpowiedzialności, że zmarnowały Jego łaski. Zwykle też spotyka je dotkliwa kara, czasem nawet zupełna
zguba. Czyż mam przypomnieć smutny koniec jednego z czterdziestu męczenników? Czterdziestu
wrzucono do zamarzniętego jeziora i każdego czekała korona. Wszyscy wytrwali, jeden tylko wyskoczył z
wody, aby uratować kilka chwil marnego życia. Lecz nieszczęsny nie uratował życia i utracił koronę.
Podobnie dwaj kapłani, towarzysze męczennika japońskiego, bł. Karola Spinoli SJ, wytrzymawszy
trzyletnie bardzo ciężkie więzienie i przez wiele godzin palenie na wolnym ogniu, wyrzekli się na koniec
zwycięstwa i Boga, a wzgardzeni przez samych katów i wrzuceni w ogień umarli jako zdrajcy, zamiast
umrzeć jak męczennicy. O, któż nie
zadrży, widząc, że jeden tylko krok
dzieli go od przepaści!. Jeśli chcesz
uniknąć podobnego losu, staraj się
wytrwać na drodze Bożej. A jak nabyć
wytrwałości?
Wytrwałości nie można wysłużyć, bo
ona jest darem, a nie zapłatą. Można
jednak wybłagać u Boga, który
pewnych darów użycza bez prośby,
jak początek wiary, inne zaś tylko
proszącym, jak dar wytrwania aż do
końca. A więc proś o nią gorąco i
ustawicznie, proś przez zasługi Pana
Jezusa, proś z wielką pokorą i
ufnością. Wytrwałość, według Soboru
Trydenckiego, jest łaską - „łaską
osobliwą”, to jest nie tylko łaską
pojedynczą i chwilowo działającą, ale
całym łańcuchem łask, bądź
zewnętrznych,
które
duszę
oświecają, poruszają i umacniają.
Otóż do tego łańcucha łask staraj się
dołączyć łańcuch modlitw i nie
puszczaj się tego łańcucha, inaczej
przerwiesz łańcuch łask i nie
dostaniesz się do nieba. Szczególnie
módl się do Najświętszej Panny, by
cię trzymała w objęciach swej
macierzyńskiej opieki, bo jak dziecko
nie może żyć bez mleka matki, tak dusza nie może wytrwać w łasce bez miłosierdzia Maryi. Ona jest furtą,
przez którą wchodzimy do świątyni doskonałości i do górnego Syjonu.
Z modlitwą łącz nieustanną pracę, bez której wytrwałość jest niemożliwa. Najwięcej dusz ginie, bo
chciałyby, aby cnota nie wymagała żadnej ofiary. Pragną być pokorne bez upokarzania się, cierpliwe bez
cierpienia, posłuszne bez poddania swej woli, umartwione bez zaparcia się; lecz tak być nie może. Jeżeli
bowiem dobra ziemskie tyle wymagają od nas trudu, czyż niesłusznie, aby dla osiągnięcia dóbr duchowych
nierównie większe ponosić ofiary? A więc pracuj, ile starczy sił. Pracuj gorliwie , bo niebo nie jest dla
leniwych. Pracuj niezmordowanie, mimo słabości lub późnego wieku, bo tak pracowali święci. Wszak
czytamy, że wielu z owych starych pustelników, mając lat dziewięćdziesiąt i więcej, nie szukało ulgi w
umartwieniu i pracy. Pracuj roztropnie, a więc z jednej strony staraj się wykorzenić swe wady, z drugiej
utwierdzaj swe cnoty, bo cnoty nieutwierdzone, to jest nabyte pracą, niewypróbowane walką, łatwo – jak
niedojrzałe owoce – ulegają zniszczeniu. W pracy korzystaj wiernie ze wszystkich łask Bożych, jakie
odbierasz, ze wszystkich środków duchowych, nie porzucaj ani nie lekceważ żadnego z nich, zwłaszcza
częstej spowiedzi i Komunii świętej, wieczornego rachunku sumienia i codziennego rozmyślania. Bowiem
zaniedbywanie albo byle jakie wypełnianie praktyk pobożnych wiedzie prostą drogą do oziębłości, a nieraz
do porzucenia życia duchownego, jak to, niestety, dosyć często widzimy.
Bądź przy tym pokorny, a więc nie dowierzaj sobie i lękaj się siebie, jak cię upomina Apostoł: Niech przeto
ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł (1 Kor 10, 12). Choćbyś już jedną stopą był w niebie,
jeszcze nie ustawaj w czuwaniu, aby zły duch nie uchwycił cię za drugą i nie wtrącił do piekła. Niech ci nie
ujdzie z pamięci smutny upadek Salomona, Judasza, Tertuliana, Lutra i tylu innych. Gdy będziesz pokorny,
będziesz także mężny, bo męstwo płynie z pokory i ufności – małoduszność zaś z pychy i przeceniania
siebie./Wybrał KD

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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.
2. Kard. Kazimierz Nycz wydał reskrypt, w
którym odwołuje od dnia 20 czerwca udzieloną
dyspensę od obowiązku uczestnictwa w
niedzielnej Mszy świętej. 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. We wtorek 29 czerwca obchodzimy
Uroczystość św. Piotra i Pawła. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy w intencji Ojca św.
Wyjątkowo taca zbierana podczas Mszy św.
przeznaczona będzie na tzw. „Świętopietrze”. Są
to ofiary zbierane w całym kościele na
utrzymanie Stolicy Apostolskiej.
4. 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. 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.
5. Rozpoczęły się wakacje. Młodzieży i
dzieciom życzymy aby były one dla nich czasem
radosnego odpoczynku ale też i poznawania
śladów Boga zapisanych w świecie stworzonym.
W okresie wakacyjnym nie odprawiamy Mszy
św. o godz. 13.15 dla dzieci. Wznowimy je po
wakacjach.
6. W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna
czynna jest w środy i piątki po Mszach św.
wieczornych. Możliwość spowiedzi po
zgłoszeniu w zakrystii.

7. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po Mszy
św. o godz. 10.00 Procesja Eucharystyczna a po Mszy
św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana

tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa na miesiąc
lipiec: O bezpieczne wakacji dla dzieci i młodzieży
naszej parafii. Taca inwestycyjna przeznaczona będzie
na pokrycie kosztów instalacji tablicy pamiątkowej
proboszczów Sobikowa.
8. W miesiącu czerwcu zapraszamy na tradycyjne
nabożeństwa czerwcowe, które w tym roku odprawiane
będą w Sobikowie po Mszy św. wieczornej ok. godz.
18.30.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Jest również czerwcowy numer
miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. Ostatni przed
wakacjami. Następny numer ukaże się 5 września b.r.

Z okazji Imienin
Księdzu PIOTROWI
GANCOWI zdrowia i
wszelkiego dobra,
wytrwałości, spokoju i
pogody ducha,. Przede wszystkim zaś
Światła tak Silnego i Jasnego, aby Go
Księdzu nikt i nic nigdy nie przysłoniło,
życzy: Ks. Proboszcz, ks. Cezary,
Parafianie, organizacje kościelne i red.
„Wieści Parafialnych”. Szczęść Boże!
Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY
Pisz, mów o Moim miłosierdziu. Powiedz duszom,
gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale
miłosierdzia7; tam są największe cuda, które się
nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie
trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać
jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy
przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i
powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia
Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była
jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już
nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego
wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy
nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na
darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno..
/Dz. 1448/

Intencje Mszalne 27 VI 2021 – 04 VII 2021
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
13.15 + Zenona Chajęckiego (im.), Heleny Chajęckiej,
Andrzeja Szymczaka
13.15 + Róży i Zygmunta Gwardys
Poniedziałek 28.06 im. Ireneusz, Leon, Paweł,
17.00 + Marianny, Edwarda i Marka Wiśniewskich,
Ireneusza Rola
17.30 + Jana Władysława Kucharskiego
18.00 + Władysława i Władysławy Lankiewicz (im.)
Wtorek, 29.06 im. Piotr, Paweł, Dawid, Benedykta
17.00 + Piotra Grzegrzółki, Piotra Bieńko i zm z rodz.
Grzegrzółków i Bieńko
17.30 + Henryka Lewandowskiego, Janiny i Jana
Lewandowskich
18.00 + Piotra Biczyka (im.)
Środa, 30.06. im.Emilia, Lucyna, Władysłąw, Bazyli
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
- Za Parafian, - w int. Dusz Czyśćcowych
+ Jana, Wacławy i Zygmunta Klimek
+ Danuty Niewiadomskiej w 6 rocz. śm.
+ Marianny i Józefa Kamińskich, Heleny, Józefa i
Wacława Kabulskich
Piątek, 02.07. im. Jagoda, Urban, Maria
18.00 + Eugeniusza Owczarka – int. od prac. firmy
Promonte
19.00 (Czachówek) O bł. Boże dla Elżbiety z okazji
imienin
Sobota, 03.07. im. Tomasz, Kornelia, Jacek, Anatol
7.10 Godzinki
7.30 Int. wolna
17.00 + Lecha Dununa w 20 rocz. śm.
17.30 + Tadeusza Piekarniaka w 24 rocz. śm.,
Ryszarda i Stanisława Piekarniaków, Jerzego
Szturemskiego
18.00 + Waldemara Kozickiego w 5 rocz. śm. i zm. z
rodz. Ostrowskich i Kozickich
Niedziela, 04.07. im. Teodor, Elżbieta, Malwina
8.30 (Czachówek) + Karoliny Gugała
10.00 + Janiny, Stefana i Stanisławy Błaszczyńskich,
Heleny Kostka, Walentyny Bułdeska
12.00 + Marianny i Mariana Wojdat, Elżbiety Ammel
12.00 + Jana Władysława Kucharskiego
15:00 ŚLUB: Barbara Bulder – Szymon Famulski
Intencje spisano: 25.06.2021 r.

Tweet od Papieża
„Wytrwałość jest darem Boga, dzięki
któremu zachowuje się wszystkie inne
jego dary. Prośmy za nas, jako
jednostki i Kościół, o wytrwanie w
dobrym i nietracenie z oczu tego, co się liczy..”
/Franciszek//

Refleksja na
Trzynastą Niedzielę Zwykłą
Kolejny raz Biblia przypomina nam, że
Pan Bóg nic chce, abyśmy chorowali, i że cierpienie i
śmierć to naprawdę nie Jego pomysł. Wszak kiedy
Jezus chodził po ziemi nieustannie uzdrawiał i nie
zdarzyło się aby komuś powiedział: "Bądź chory"! Pan
Bóg nie jest więc dla nas źródłem cierpienia, ale
ratunkiem w cierpieniu fizycznym i duchowym.
Niestety, bardzo często przypominamy sobie o drugim
człowieku, dopiero wtedy, gdy jest nam potrzebny, gdy
znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. To o nas więc
jest ta dzisiejsza Ewangelia, o nas tak często
zamkniętych na Boga i na drugiego człowieka. Effatha
- to znaczy: "otwórz się", mówi nam dzisiaj Chrystus."
/Deon ks. Arkadiusz Nocoń Radio Watykańskie/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Dziś widzimy dwie postawy głębokiej wiary,
szefa synagogi Jaira i jego ufność bez miary,

«/…/ przyjdź i połóż na nią ręce,
aby ocalała i żyła».

«Dziewczynko, mówię ci, wstań!»
rzekł Jezus i ożyła.
I chorej kobiety: «Żebym choć dotknęła

Jego płaszcza, a będę zdrowa»,
Córko, twoja wiara cię ocaliła»,

i uzdrowił ją Jezus, a ona odtąd Boga wielbiła.
Kazimierz
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