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Pomoc duszpasterska: 
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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, 
13.15  

Dni powszednie 
18.00(17.00 –1X-1IV) 

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 
 

 

 

Liturgia Słowa 

 
Pierwsze czytanie: Dn 12,1-3 (Zmartwychwstanie w dniach ostatecznych) 
Psalm responsoryjny: Ps 16,518.9-10.11 

Drugie czytanie: Hbr 10,11-14.18 (Skuteczność ofiary Chrystusa) 

Ewangelia:  Mk 13,24-32 (Sąd ostateczny)  

 

Ks. Kard. Kazimierz Nycz o przygotowaniach do ŚDM 

 
 Logistycznie jesteśmy na właściwym miejscu przygotowań – 

ocenia przygotowania do lipcowych Dni w Diecezjach przed 

ŚDM metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. – W 

pewnym sensie wyprzedzamy nawet inne diecezje. W naszej 

diecezji będzie w tym czasie prawdopodobnie 50 tys. młodych 

ludzi z zagranicy. I najważniejsze jest nie tylko przygotowanie 

do tego, by pokazać im żywy Kościół, ale też by właściwie przygotować nas samych i naszą młodzież 

na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Jeżeli na ŚDM w Krakowie będzie 2,5 mln ludzi, to 

dwie trzecie będzie z Polski. A jeżeli z Polski ma być półtora miliona, to z diecezji warszawskiej pojedzie 

przynajmniej 30-40 tys. młodych ludzi. I chodzi o to, by oni pojechali tam duchowo nastawieni i 

przygotowani – mówi kard. Kazimierz Nycz w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej. Według 

metropolity warszawskiego, prawdopodobnie dwie trzecie młodzieży, która przyjedzie do archidiecezji, 

będzie mieszkało w Warszawie i najbliższej okolicy, a więc będą mieli blisko do centrum i okolicznych 

sanktuariów. Także ci usytuowani dalej będą przyjeżdżać do Warszawy, bo trudno sobie wyobrazić, by 

cztery dni siedzieli gdzieś w małej wiosce pod Warką czy pod Grójcem. Te wyjazdy będą organizowane 

w sposób oddolny. Natomiast dwie rzeczy robimy wspólnie: dzień otwarcia na pl. Piłsudskiego dla 60 

tys. osób z koncertem pokazującym współczesną Warszawę i jej historię oraz centralną Eucharystię, 

która zostanie odprawiona przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Będziemy chcieli przy tej okazji 

zrobić promocję Świątyni Opatrzności Bożej na cały świat. Liczymy na to, że telewizja ogólnopolska to 

pokaże, a także telewizje z Europy i świata. I chcemy na tydzień przed spotkaniem z papieżem w 

Krakowie zrobić jakby takie globalne zaproszenie – dodaje kardynał. Na pytanie, ilu pielgrzymów 

znajdzie nocleg w domach warszawiaków, metropolita warszawski odpowiada, że z pewnością 

większość. – Kluczową sprawą będzie tegoroczna wizyta kolędowa. Już są takie dekanaty i parafie, w 

których jest zadeklarowanych sto mieszkań. A w każdym muszą być co najmniej dwie osoby, nie wolno 

mieszkać pojedynczo. Więc niektóre parafie mają już deklaracje wystarczające do przyjęcia 200 osób. 

Taka liczba będzie przypadała na każdą parafię. Najtrudniej znaleźć miejsce w małych wiejskich 

parafiach, daleko od Warszawy, bez połączenia kolejowego. Mamy problem, w jaki sposób przywozić 

tych ludzi codziennie do Warszawy, bo przecież na trasach wyjazdowych często są korki. Ponadto  

czasami ludzie starsi, z dużym mieszkaniem, mają obawy, czy poradzą sobie z językiem w kontaktach 

z tymi ludźmi. Akcja „Przyjmij” może pomóc w pozbyciu się takich obaw – dodaje. Kardynał Kazimierz 

Nycz ma nadzieję, że papież Franciszek mimo wszystko znajdzie czas, by odwiedzić nie tylko Kraków, 

ale też inne miejsca w Polsce, w tym Warszawę. Taką nadzieję mogę wyrazić. Ale Ojciec Święty jest 

dość mocno zdeterminowany, żeby nie odwracać uwagi od ŚDM, w tym wypadku od Krakowa, żadnymi 

innymi dużymi spotkaniami – tak było w Brazylii. W Brazylii nie pojechał do stolicy. Osobiście słyszałem 

od Franciszka: „co ja powiem braciom Brazylijczykom, jeżeli zacznę jeździć po całej Polsce?” Mamy 

więc nadzieję, po cichutku czynimy takie starania, ale czy tak będzie, to się okaże./Gość Warszawski/ 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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Uroczyste zakończenie peregrynacji 
symboli ŚDM 

We wtorek 3 listopada kilkunastoosobowa grupa 
młodzieży z naszej parafii wyjechała do Katedry Św. 

Jana Chrzciciela na 
Starym Mieście w 
Warszawie, by 
uczestniczyć w 

uroczystym 
pożegnaniu znaków 
Światowych Dni 

Młodzieży (ŚDM). Od ponad trzydziestu lat te znaki 
(krzyż podarowany młodzieży przez św Jana Pawła 
II oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani) 
wędrują nieprzerwanie po krajach, w których Ojciec 
Święty spotyka się z młodzieżą całego świata. W 
październiku insygnia te odwiedzały 
młodzież Archidiecezji Warszawskiej; 
gościły tez w cendrowickim gimnazjum. 
Do Katedry przybyliśmy gdy 47-letni 
ksiądz głosił świadectwo swej wiary. 
Jako kilkunastolatek był daleko od 
Chrystusa, odrzucał Jego wezwania 
„Pójdź za mną!”. W czasie stanu 
wojennego bo – rykał się bowiem z 
trudami życia niewidomego 
nastolatka,np. kilka razy dostał w gębę. 
Jezus nie przestawał go wzywać, az 
pewnego dnia chłopiec zdecydował: 
Skoro chcesz Panie to niech się stanie 
wola Twoja. Ale i w seminarium nie było łatwo. 
Musiał m. in. uzyskać zgodę biskupa na świecenia 
kapłańskie, bo nie ukończył jeszcze 24 lat. W 
tamtym czasie niewidomy ksiądz to nie była 
powszechność czy normalność. Trafił jednak na 
przyjaciół w w ruchu oazowym, którym zawdzięcza 

wiele do dziś. 
Szczęśliwie 

posłuchał Jezusa – 
już 24 lata jest 

spełnionym 
księdzem. Przed 
Mszą Św. grupa ok 

100 księży procesjonalnie przeszła z zakrystii do 
głównych drzwi Katedry, a stamtąd,poprzez szpaler 
dziesiątek flag różnych państw świata trzymanych 
przez młodych wolontariuszy, doszła do głównego 
ołtarza. Na końcu szedł J. E. Abp Koadiutor (prawny 
następca Metropolity Warmińskiego) Józef 
Górzyński (do 10 lutego br. biskup pomocniczy 
naszej Archidiecezji) oraz J. E. Kardynał Kazimierz 

Nycz. Pochód zrobił duże wrażenie na setkach 
młodych 

uczestników 
uroczystości, 

przybyłych z 
wielu parafii – 
miło było 
widzieć kilku 

znajomych 
księży, w tym księdza Mariusza. Kardynał w swej 
homilii przypomniał historię i znaczenie insygniów 
ŚDM. Mówił o randze wydarzenia, które czeka 
Polaków w lipcu 2016 roku. Podziękował wszystkim 
za zaangażowanie w przygotowania do spotkania z 
Papieżem Franciszkiem w Krakowie. Do J.E. Abp J. 
Górzyńskiego skierował życzenia owocnej 

peregrynacji znaków ŚDM na terenie 
Archidiecezji Warmińskiej. Na 
zakończenie uroczystości chór 
wolontariuszy, z akompaniamentem 
gitar, odśpiewał hymn ŚDM Następnie J. 
E. Abp Górzyński podziękował J. E. 
Kardynałowi Nyczowi za jego życzenia 
oraz za przekazanie insygniów ŚDM na 
Warmię, po czym chłopcy z Archidiecezji 
Warmińskiej wzięli na ramiona okazały 
krzyż papieski a dziewczęta ikonę Matki 
Bożej Salus Populi Romani, wychodząc 
na dziedziniec Katedry, gdzie insygnia 
załadowano do specjalnego samochodu. 

Przy wyjściu z Katedry na każdego uczestnika 
czekała niespodzianka: broszura z Orędziem 
Papieża Franciszka na XXXI Światowy Dzień 
Młodzieży Kraków 2016, płyta z hymnem ŚDM 
„Wiarę w sercu miej” oraz okolicznościowe ołówki, 
których...zabrakło. Bywa i tak. Nasza grupa, pełna 
wrażeń, przeszła na Plac Zamkowy, gdzie przed 
Zamkiem 
Królewskim 
zrobiliś- my 
sobie 
pamiątkowe 
zdjęcie (do 
obejrzenia w 
Galerii) z ks. Mariuszem. W drodze do autokaru 
młodzi „złapali smaka na Maka” i … nie było innej 
opcji. Po „konsumpcyjnym przystanku” w 
Konstancinie gwar rozmów zadowolonej młodzieży 
nie ustał do samego Sobikowa. Podziękować należy 
naszym księżom za pomysł, zorganizowanie i 
sfinansowanie tego wyjątkowego wyjazdu.  
                                              /Zbigniew Adamczyk/

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś przypada kolejny (trzeci) termin 

zbiórki na tacę na potrzeby 

organizacyjne ŚDM 2016 w Krakowie. 

Dziękujemy za ofiary na ten cel. 

2. Po Mszy św. o godz. 13.15 Spotkanie 

formacyjne dla dzieci 

pierwszokomunijnych i ich rodziców. 

Zapraszamy. 

3. W piątek 20 listopada o godz. 18.00 

zapraszamy członków Parafialnej Rady 

Ekonomicznej na spotkanie w Sali 

parafialnej. Omówimy program 

inwestycyjny na kolejne tygodnie i 

miesiące. 

4. W tym tygodniu odbędą się 

spotkania dla Kandydatów do 

Bierzmowania w grupach:  

20 listopada - gr. p. Anny Bulder i p. 

Jana Hulanickiego. O godz. 18:00 rok I, 

o godz.19:00 rok II ; 

5. W przyszłą niedzielę Uroczystość 

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

Ostatnia niedziela roku liturgicznego. 

Po Mszy św. o godz. 10.00 wystawienie 

Najśw. Sakramentu i Akt Poświęcenia 

za którego publiczne odmówienie  

można uzyskać Odpust zupełny na 

zwykłych warunkach. O godz. 12.00 

PZC zaprasza na Uroczystą Mszę Św. 

w intencji wszystkich darczyńców i 

ofiarodawców naszego Parafialnego 

Caritas. Jak zwykle w IV niedzielę 

miesiąca PZC zbierać będzie ofiary do 

puszek dla swoich podopiecznych. 

6.  Parafialny Zespół Caritas zwraca się 

z uprzejmą prośbą do właścicieli 

sklepów i firm oraz wszystkich ludzi 

dobrej woli o wsparcie tegorocznej 

akcji ”Mikołaj” dla dzieci, która 

odbędzie się na początku grudnia. Dary 

w postaci słodyczy, przyborów  

szkolnych, ofiary pieniężne itp. 

prosimy o dostarczenie do końca 

listopada do kancelarii parafialnej lub 

zakrystii. W dniu dzisiejszym również 

PZC rozprowadza znicze, z których 

dochód tradycyjnie przeznacza na 

potrzeby swoich podopiecznych. 

7. Nasz organista p. Tomasz rozpoczął 

roznoszenie opłatków na stół wigilijny. 

Zostały one poświęcone w ubiegłym 

tygodniu na Mszy św. o godz. 12.00. 

Prosimy o życzliwe przyjęcie p. 

Tomasza. W naszej parafii opłatki 

roznosi tylko on. Przestrzegamy przed 

oszustami. 

8. Zakończyliśmy inwentaryzację 

cmentarza. Prosimy osoby będące 

dysponentami grobów nieoznaczonych 

lub pustych o kontakt w celu ich 

umiejscowienia. Zachęcamy do 

opłacania pokładnego przedłużającego 

prawo do grobu na kolejne 20 lat.  

9. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”.  W 

zakrystii do odbioru jest również 

miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku 

pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny. 

 

 

Opłatki na stół wigilijny 

Od soboty 14 listopada nasz 
Organista p. Tomasz Żaczek 
roznosi opłatki na stół wigilijny. 
Przyjmijmy Go z życzliwością, 
dziękując w ten sposób p. 

Tomaszowi za całoroczną posługę w naszej parafii.                                                                                                                                             
/Duszpasterze/



Intencje Mszalne 15 XI – 22 XI 
 

Niedziela 15.11. 
8.30 (Czachówek) + Feliksa Wrotka w 1 rocz. śmierci 
8.30 (Czachówek) + Stanisława Sadowskiego 
10.00 + Jerzego i Andrzeja Michalskich, Józefa i Anny 
Dolińskich, teściów Michalskich 
10.00 + Jadwigi i Józefa Brudniewskich 
12.00 O Boże bł., dary Ducha Świętego dla Jadwigi z okazji 
70 rocz. ur. oraz za dzieci, wnuków i prawnuków 
CHRZEST: Aleksander Jan Bonder 
13.15 + Stanisławy, Józefa Rosłonów, Weroniki, Jana 
Lisiewskich 
13.15 + Michała Szcześniaka w 6 rocz. śm. 
Spotkanie formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych  
i ich rodziców 
 

Środa, 18.11. 
16.30 + Stefanii w 1 rocz. śm., Jana Łukasiewiczów 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
+ Stefana Gałeckiego w 27 rocz. śm.,  
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i miłość wzajemną dla 
Luizy i Kamila i ich córeczki Kornelii 
 

Piątek, 20.11. 
16.30 + Janiny Miszkowskiej w 30 dni po śm. 
17.00 + Wandy Gontkowskiej 
 

Sobota, 21.11. 
15.30 + Stanisława Pawlaka w 30 dni po śm. 
16.00 + Henryka Włodzimierza Choińskiego w 30 dni po śm. 
16.30 O Boże bł., dary Ducha Św. dla Klaudii w dniu 18 rocz. 
urodzin 
17.00 + Józefa w 5 rocz. śm. , Antoniny, Antoniego, 
Władysława Kwiatkowskich 
 

Niedziela 15.11. 
8.30  (Czachówek) + Eugeniusza Bednarka w 5 rocz. śmierci 
8.30  (Czachówek) + Cecylii i Jana Dębskich, Stanisława i 
Krzysztofa Przepiórka 
10.00 + Zygmunta w 3 rocz. śm. , Krystyny Głowackich, zm. z 
rodz. Głowackich i Jaroszów 
10.00 + Pawła Strzyżewskiego 
12.00  + Zdzisława w 33 rocz. śm, Jana, Andrzeja  
Szóstkiewiczów 
12.00 + Agaty Adamuszewskiej 
13.15 + Janiny Gwiazdowskiej, Krystyny Adamskiej 
13.15 + Agaty Adamuszewskiej            
                                                               
                                                        intencje spisano 09.11.15 

 
 

 

 

Refleksja na  

XXXIII  

Niedzielę Zwykłą 

"Koniec świata"  

jest nie raz 
  

Czy te słowa Pana Jezusa odnoszą się 

tylko do tak zwanego "końca świata"? 

Może tak, ale może mówią jednocześnie o 

przeplataniu się w naszym życiu 

pocieszeń i strapień, czyli czasu bardzo 

trudnego duchowo i łatwego - 

naznaczonego poczuciem Bożej 

obecności. Nigdy nie wiemy kiedy 

przyjdzie strapienie i będziemy się czuli, 

jakby świat walił nam się na głowę i kiedy 

mamy ochotę powiedzieć, że to "koniec 

świata". Ale na pewno po takim czasie 

przyjdzie Pan "z wielką mocą i chwałą". I 

znów poczujemy się blisko Niego. Tego 

przeplatania się pocieszeń i strapień 

wymaga nasza droga do Nieba, która jest 

drogą do Wolności. 

                                       /Mieczysław Łusiak SJ/ 

 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
    

Wielu dzisiaj nie wierzy w Sąd Ostateczny, 

za to ufa światu, choć złudny i 

niebezpieczny. 

A Jezus mówi «Niebo i ziemia przeminą,  

ale moje słowa nie przeminą». 
I przyjdzie ów dzień. Kiedy? Tego «nikt nie 

wie, 

ani aniołowie, ani Syn, tylko Ojciec», 
    który jest w niebie. 

                                                             

Kazimierz 
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