Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 7 Rok I 29. 06. 2014

XIII Niedziela Zwykła
Uroczystość
Świętych Piotra i Pawła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 12, 1-11 (Cudowne uwolnienie
Piotra z więzienia.)

Psalm responsoryjny: Ps 34, 2-9
Drugie czytanie: (Paweł przewiduje bliską śmierć i
nagrodę.)

Ewangelia: Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa
niebieskiego
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Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00
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 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota miesiąca
o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

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

Dziwne Piotrowe
klucze
„Ty jesteś Piotr, i na tej Skale zbuduję
Kościół mój (...) i tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt
16,18–19). Ten fragment Ewangelii ma
wielkie znaczenie dla jedności chrześcijan.
Nauka katolicka opiera na nim swoją
koncepcję Kościoła. Nowy
Katechizm
Kościoła
Katolickiego uczy, że Kościół
został
zbudowany
na
Piotrowej
skale
wiary
w synostwo Boże i mesjańską
misję Chrystusa (KKK 424),
oraz że Piotr otrzymał misję
strzeżenia tej wiary i umacniania w niej
swoich braci. Jemu też zostały dane „klucze
królestwa niebieskiego”, czyli władza
rządzenia Kościołem (KKK 552–553).
Tradycja katolicka przypisuje te prerogatywy
wszystkim następcom Piotra, za których
uznaje biskupów Rzymu. Chrześcijanie
niekatolicy interpretują jednak cytowany
tekst Pisma Świętego w inny sposób i nie
uznają papieża za zasadę jedności
Chrystusowego Kościoła. Niestety, mimo
dyskusji teologów rozdarcie chrześcijan nie
przestaje być skandalem. Czy możemy
przybliżyć
czas
zjednoczenia
chrześcijaństwa? Tak, możemy, jeśli
wszyscy przybliżymy się do Chrystusa,
wierząc, jak Piotr. Dzięki swej wierze Piotr

otrzymał od Pana „klucze królestwa
niebieskiego”. Nie mogą one być jednak
tylko znakiem władzy. Nawet litera
Ewangelii, jeśli pozbawiona jest Ducha,
może zabić, a Chrystus przyszedł przecież,
abyśmy mieli życie. Piotr jest daleki od
sądzenia innych, jak czynią to faryzeusze,
którzy odrzucili Ewangelie i „sami do
królestwa nie wchodzą i innym nie
pozwalają” (Mt 23,13). Nie jest też tylko
portierem niebios, ale raczej strażnikiem ich
skarbca, w którym mieszka
Słowo. Słowo zaś „rozbiło swój
namiot” (J 1,14) między nami.
Teologowie
tłumaczą
„rozwiązywanie” i „wiązanie”
jako
władzę
odpuszczania
grzechów i sądów w materii
doktryny i dyscypliny. Czyż
jednak tylko o to chodzi w tych
dziwnych kluczach Piotrowych, które nie
otwierają, ale rozwiązują, i nie zamykają, ale
wiążą? Być może chodzi tu też o dostęp do
tego namiotu, który rozbiło Słowo? Namiotu
nie zamyka się przecież na klucz, ale wejście
do niego się zawiązuje lub rozwiązuje. Piotr
przyjął Pana, czyli Słowo, jako Mesjasza
i dlatego otrzymał on moc, aby stać się
dzieckiem Bożym (J 1,12). Inaczej nie mógł
wejść do Bożego królestwa (Mt 18,3) i innym
w tym pomóc. Czytając Ewangelie, ze
zdumieniem odkrywamy, że przez swoją
spontaniczność, prostotę, kruchość i ufność
Piotr był w swoich relacjach z Jezusem „jak
dziecko”. Spróbujmy go naśladować.
/o. Grzegorz Bednarz OP/

Wakacje rozpoczęte.
Wszystkim dzieciom i młodzieży życzymy udanego wypoczynku, wielu
pozytywnych doświadczeń, poznania ciekawych miejsc i ludzi. Otwarci na
świat nie zapominajcie odkrywać śladów Pana Boga w pięknie natury.
Bezpiecznie wracajcie do swoich domów, rodzin i przyjaciół.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła. Taca zbierana podczas Mszy
św. przeznaczona jest na Daninę św. Piotra.
Jest to tzw. Świętopietrze zbierane w całym
kościele
na
utrzymanie
Stolicy
Apostolskiej.
2. Dziękujemy mieszkańcom Buczynowa i
Aleksandrowa za posprzątanie kościoła i
ubranie kwiatami ołtarzy. Na przyszłą
niedzielę prosimy o to nowożeńców.
3. Dziś po raz pierwszy w naszej parafii
odbywa się Festyn Rodzinny. Rozpocznie
go Msza św. o godz. 12.00. W czasie
festynu czeka nas wiele atrakcji m.in. pokaz
umiejętności OSP z terenu naszej parafii.
Będą czynne różne stoiska w tym
gastronomiczne. Polecamy szczególnie
gratisową
„Grochówkę
prałacką“.
Zaplanujmy ten dzień tak aby spędzić go
razem. Dochód z całego festynu
przeznaczony będzie na organizację pobytu
w naszej parafii młodzieży w ramach
Światowych Dni Młodzieży które odbędą
się w 2016 r. Pełny program festynu podany
jest na plakatach. W ramach festynu
wczoraj rozegrany został II Turniej
Sportowy o Puchar Dziekana Dekanatu
Czerskiego. Dziękujemy p. Zbigniewowi
Adamczykowi oraz sponsorom za
zaangażowanie i pomoc w jego
przeprowadzeniu.
4. Zakończył się rok szkolny. Młodzieży i
dzieciom życzymy aby rozpoczynające się
wakacje były dla nich czasem radosnego
odpoczynku ale też i poznawania śladów
Boga zapisanych w świecie stworzonym.
5. W okresie wakacyjnym kancelaria
parafialna czynna jest w środy i piątki po
Mszach św. wieczornych. Możliwość
spowiedzi w piątki od godz. 16.00 do Mszy
św. wieczornej oraz po zgłoszeniu.
6. W czwartek odbyła się procesja na
zakończenie oktawy Bożego Ciała.
Serdecznie dziękujemy służbie liturgicznej,
strażakom,
Kółkom
Różańcowym,

dzieciom komunijnym i rocznicowym za
uświetnienie procesji.
7. W poniedziałek 30 czerwca o godz.
18.30 zapraszamy rodziców i dzieci
wyjeżdzających na wakacje z ks.
Mariuszem na spotkanie w kościele.
8. W środę 2 lipca o godz. 19.00
zapraszamy członków Parafialnej Rady
Ekonomicznej na ostatnie przed wakacjami
zebranie.
9. 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
do Serca Pana Jezusa. 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.
10.
Do
Sakramentu
Małżeństwa
przygotowują się:
- Jacek Sobczyk, kawaler z par. w
Pieczyskach i Anna Szymańska z Grobic w
par. tutejszej. Zapowiedź druga.
- Michał Bielecki, kawaler z Góry Kalwarii
i Wioletta Szot, panna z Czachówka w par.
tutejszej. Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych
polecamy
modlitwie
wiernych.
11. Chcemy reaktywować nasz chór parafialny,
dlatego chętne osoby, które chciałby śpiewem
chwalić Pana Boga, prosimy o zgłaszanie się do
ks. Mariusza.
12. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa
czerwcowe
odprawiane
w
Sobikowie
codziennie o godz. 17.30. W kaplicy w
Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Nasz mały tygodnik parafialny
wyłożony jest na stoliczku pod chórem. Jest to
ostatni numer przed przerwą wakacyjną.
Kolejny ukaże się w połowie sierpnia.

Intencje Mszalne 29 VI – 06 VII
Niedziela 29.06.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Władysława Masnego (im.), Apolonię,
Antoniego Masnych, Marianny i Jana
Chmielewskich
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
12.00 + Antoniego Woźniaka w 20 rocz. śm.,
Karoliny Woźniak,, Zygmunta i Władysławy
Kozickich, Franciszka i Marianny Kozickickich
Poniedziałek, 30.06.
17.30.NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
18.00 + Czesława Adamka w 30 dni po śmierci
Wtorek, 01.07.
18.00 +Stanisławy i Władysława Urbańskich
Środa, 02.07.
17.30 +Stanisławy Karbowiak
18.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA ŚW.
ZBIOROWA
+Tadeusza Piekarniaka w 22 rocz. śmierci,
Jerzego Szturemskiego
Czwartek, 03.07.
7.30 Intencja wolna
Piątek, 04.07. I Piątek miesiąca
18:00 + Tadeusza Płaczka
Sobota, 05.07 I Sobota miesiąca
7.00 Godzinki
7.30 O zdrowie dla Marzeny
15:00 + Msza Święta w Dębówce
16:00 +Ireny i Stanisława Milewskich,
Krzysztofa Iwaniuka
16:30 O Boże błog. Dla Anety i Marcina oraz
ich dzieci w 7 rocz. ślubu
17:00 Dziękczynno-błagalna w 50 rocz. ślubu
Marianny i Tadeusza
17:30 +Henryka Antosiewicza i jego rodziców
18:00 +Dziadków Gwardysów, Stańczyków,
Róże i i Zygmunta Gwardysów oraz Jadwigę
Durmaj

19.00 ŚLUB: Paula Fabisiak – Paweł
Kalwarczyk

Niedziela 06.07.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Anny, Stanisława, Mieczysława,
Zdzisława Wrotków, Mariana Prokurata,
Zenona Wasilewskiego
12.00 + Jerzego w 5 rocz. śm. , Andrzeja
Michalskiego oraz zmarłych z c.r. Michalskich i
Dolińskich
Intencje spisano 27.06.

W radości spotkania
Na boisku Stowarzyszenia „Nasza Parafia” w
Sobikowie w sobotę 28 czerwca odbył się II
Turniej Sportowy o Puchar Dziekana Dekanatu
Czerskiego. Patronowały mu Urzędy Gminy w
Górze Kalwarii, Chynowie i Prażmowie. W
rywalizacji wzięło udział 7 drużyn z 4 parafii w
2 kategoriach wiekowych i 2 dyscyplinach.
Zwyciężyły zespoły: Piłka nożna gimn. –
Rososz, sz.p. Sobików, siatkówka: gimn. i sz.p.
Rososz. Serdecznie dziękujemy głównemu
organizatorowi p. Zbigniewowi Adamczykowi i
licznym
sponsorom
za
umożliwienie
zorganizowania tej imprezy.
/XWCz/



Weekly tweet - wpis tygodnia
«Za kogo ludzie uważają Syna
Człowieczego?».
takie pytanie i dziś do niejednego
kieruje Jezus. A jaka jest twoja wiara?
Jak ziarnko gorczycy? Starczy, to dobra
miara.
«A wy za kogo Mnie uważacie?»
Za Zbawiciela. Taką odpowiedź od Chrztu
macie.
Kazimierz
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