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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Jr 1,4-5.17-19 (Powołanie proroka)
Psalm responsoryjny: Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab i 17
Drugie czytanie: 1 Kor 12,31-13,13 (Hymn o miłości)
Ewangelia: Łk 4,21-30 (Jezus odrzucony w Nazarecie)

Święto Ofiarowania Pańskiego
Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu: 2
lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego.
Jest to pamiątka ofiarowania małego Chrystusa w
świątyni jerozolimskiej. Zgodnie z Prawem
Mojżeszowym rodzice musieli poświęcić każdego
pierworodnego chłopca Panu Był to symboliczny
gest poświęcenia Bogu pierwszego potomstwa, a
nie, jak się niepoprawnie sądzi; poświęcenie
chłopca na służbę kapłańską. Aby móc z powrotem
zabrać syna do domu, wykonywano tzw. obrzęd "wykupienia" łączony z
oczyszczeniem matki dziecka. Polegał on na ofiarowaniu baranka lub pary synogarlic
albo dwóch młodych gołębi. Ubóstwo Świętej Rodziny nie pozwalało na
pozostawienie baranka, toteż rodzice Jezusa złożyli parę gołębi. Pierwsze wzmianki
o święcie Ofiarowania Pańskiego pochodzą z IV wieku. W pewnych zapiskach z
pielgrzymki do Ziemi Świętej (ok 386 r.), znajdujemy następującą
notatkę: "Czterdziesty dzień po Epifanii jest tu obchodzony naprawdę bardzo
uroczyście. Tego dnia odczytuje się fragment Ewangelii, w którym wspomina się, jak
Józef i Maryja w czterdziestym dniu zanieśli Pana do świątyni i jak Symeon i prorokini
Anna Go zobaczyli, wspomina się także słowa, które oni wypowiedzieli podczas tej
wizyty i dar który rodzice złożyli".W Rzymie papież Sergiusz I (687-701) postanawia
wprowadzić w dniu 2 lutego, zwanym dniem św. Symeona, procesję, która miałaby
się odbywać o brzasku. Jej uczestnicy trzymali w ręku zapalone świece. Procesja
miała charakter pokutny, o czym świadczyły zakładane przez kapłanów szaty
liturgiczne koloru czarnego. Od ok. X w. upowszechniło się poświęcanie płonących
świec, które symbolizują Chrystusa: Światłość świata. Charakter święta ustalił
ostatecznie Mszał Rzymski z 1970 r. opowiadając się za nazwą "Ofiarowanie
Pańskie" , zamiast "Oczyszczenie" . Ofiarowanie Pańskie zwane jest także świętem
MB Gromnicznej. Związane jest to z poświęcaniem w tym dniu świec; gromnic,
nazywanych tak, gdyż miały one ochraniać domostwa i ich mieszkańców od gromów
w czasie burz. W tym celu w czasie nawałnic świece zapalano i stawiano w oknach,
modląc się do Maryi. Gromnice wkładano także w dłonie umierających, by światło
świecy prowadziło duszę konającego do Chrystusa. Obecnie święto Ofiarowania
Pańskiego kończy w Polsce czas śpiewania kolęd, wystawiania stajenek i ubierania
choinek, mimo, iż okres Bożego Narodzenia zakończył się już po Święcie Chrztu
Pańskiego. Jest to związane z silną tradycją śpiewania kolęd w naszym kraju; a na
ten wyjątek zgodziła się Stolica Apostolska.
/Paweł Lewandowski/
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Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.30 – 18.00
sobota
8.00 – 9.30
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

Czy życie konsekrowane ma sens?

Tożsamość osób konsekrowanych przejawia się bardziej
w tym, kim są niż w tym, co robią.
Powołanie do małżeństwa jest powszechne i oczywiste.
Także powołanie
kapłańskie
jest
niemal
dla
wszystkich czytelne,
gdyż
większość
ludzi uznaje fakt, że
człowiek potrzebuje
świadków
Bożej
prawdy o człowieku i
Bożej miłości do
człowieka.
Najtrudniej jest zrozumieć sens życia konsekrowanego.
Radość i opór rodziców
Zwykle rodzice z radością przyjmują wiadomość o tym,
że któreś z ich dorastających dzieci decyduje się na zawarcie
małżeństwa i założenie rodziny. Na ogół też nie wyrażają
większego zdziwienia, kiedy syn mówi im o swoim
powołaniu
kapłańskim.
Natomiast
opór
- i to u większości rodziców - budzi informacja, że ich dziecko
postanowiło wstąpić do zgromadzenia zakonnego lub do instytutu
świeckiego życia konsekrowanego. Zwłaszcza gdy decyzję
taką podjęła córka. Odpowiedzialność za tego typu reakcje w
pewnej mierze ponoszą niestety także osoby zakonne.
Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy na spotkaniach z młodzieżą
opowiadają
tylko
o
tym,
co robią, a nie wyjaśniają tego, kim są! A przecież ludzie świeccy
również mogą katechizować, grać na organach w czasie liturgii,
prowadzić przedszkole czy świetlicę dla dzieci, opiekować się
trudną młodzieżą, prowadzić jadłodajnie dla biednych, wyjeżdżać
na misje, znajdować czas na modlitwę i medytację.
Kim jest osoba konsekrowana?
Istotą powołania do życia konsekrowanego nie jest aktywność,
lecz tożsamość osoby konsekrowanej. Powołanie do życia
konsekrowanego to powołanie do wyjątkowej więzi z Chrystusem,
która wynika z naśladowania Go w najbardziej radykalny sposób,
jaki jest osiągalny dla ludzi tu, na ziemi. Siostra zakonna to
kobieta, którą łączy tak zażyła miłość z Chrystusem, że - dzięki tej
więzi - staje się ona zdolna do bycia duchową matką w sposób
trudno osiągalny dla kogoś, kto na co dzień skupia się na trosce i
miłości do swego męża i dzieci. Może ona "zainwestować" całe
serce i cały entuzjazm w tych, za których się modli czy do których
jest posłana w ramach otrzymanego charyzmatu. Od początku
istnienia Kościoła Bóg obdarza wybranych przez siebie ludzi takim
właśnie powołaniem. Znamienną cechą osób, które zostały
powołane do naśladowania Chrystusa na drodze radykalizmu
ewangelicznego i bezinteresownej służby, jest okazywanie
szczególnej troski tym, nad którymi Wcielony Syn Boży pochylał
się w sposób wyjątkowy. Chodzi o ludzi ubogich, opuszczonych,
skrzywdzonych i bezradnych. "Właśnie ta służba pozwala dostrzec
szczególnie wyraziście, że życie konsekrowane objawia jedność
przykazania miłości - nierozerwalną więź między miłością Boga a
miłością bliźniego" (Jan Paweł II, Vita Consecrata, 5).
Geniusz kobiety
Fakt, że powołanie do życia konsekrowanego odnosi się nie tylko
do mężczyzn, ale w równym stopniu także do kobiet, jest
potwierdzeniem godności i niezwykłego geniuszu kobiety, która w
wielu przypadkach potrafi bardziej niż mężczyzna dać

przekonujące świadectwo o Bogu i o Jego miłości do człowieka.
To nie przypadek, że najwspanialszym wzorem realizacji daru
powołania okazała się kobieta, a nie mężczyzna. Kobietą tą jest
Maryja, która "od momentu niepokalanego poczęcia niedoskonałej
odzwierciedla Boże piękno" (VC 28). W naszych czasach,
zdominowanych przez niską kulturę, przez szukanie doraźnej
przyjemności, sekularyzację i pustkę aksjologiczną, wielu ludzi nie
rozumie sensu powołania zakonnego. Ludzie ci pytają, czy warto
wybierać taki sposób życia - z jego możliwościami, ale też z jego
ograniczeniami - skoro jest tyle pilnych potrzeb w zakresie troski o
ubogich i w dziele nowej ewangelizacji, których wypełnienie nie
wymaga składania ślubów zakonnych ani życia według rad
ewangelicznych. Tymczasem logika każdego powołania wynika
zawsze z Bożej logiki daru. Osoby konsekrowane są świadkami
tego, że człowiek został rzeczywiście stworzony na obraz i
podobieństwo Stwórcy i że ostatecznym sensem jego istnienia nie
jest skuteczność działania, lecz bezinteresowna miłość.
Z Dzienniczka św. s. Faustyny:
Dziś dał mi Pan poznać swe zagniewanie na ludzkość, że
zasługuje przez swe grzechy na skrócenie dni, ale poznałam, że
istnienie świata podtrzymują dusze wybrane, to jest zakony. Biada
światu, jeśli braknie zakonów (Dz. 1434). Wieczorem (…) przyszło
do mnie małe Dziecię i zbudziło mnie. (…) Było niewymownie
piękne, podobne do Dzieciątka Jezus, i rzekło do mnie te słowa:
"Patrz w niebo". A kiedy spojrzałam w niebo, ujrzałam świecące
gwiazdy i księżyc; (…) a Ono mi odpowiedziało (…): "Te gwiazdy
to są dusze wiernych chrześcijan, a księżyc to są dusze zakonne.
Widzisz, jak wielka różnica światła jest między księżycem a
gwiazdami, tak w niebie jest wielka różnica między duszą zakonną
a wiernego chrześcijanina" (Dz. 424).
/ks. Marek Dziewiecki/

Bł. Stanisław Papczyński będzie ogłoszony świętym

Założyciel zgromadzenia księży
marianów, będzie wkrótce
ogłoszony świętym. Papież
Franciszek upoważnił 21 stycznia
Kongregację Spraw
Kanonizacyjnych do ogłoszenia
dekretu uznającego cud
przypisywany wstawiennictwu
polskiego zakonnika. Uznano także cuda za wstawiennictwem
dwóch innych błogosławionych: Józefa Brochero (1840-1914),
argentyńskiego proboszcza, i Józefa Sancheza del Río (19131928), meksykańskiego chłopca, męczennika za wiarę z czasów
powstania Cristeros. Otwiera to drogę do ich rychłej kanonizacji.
Kongregacja wydała także dekrety dotyczące uznania cudów za
wstawiennictwem dwojga sług Bożych z Włoch (ks. Franciszka
Marii Greco (1857-1931), założyciela Zgromadzenia Małych Sióstr
Pracownic Najświętszych Serc; Elżbiety Sanna (1788-1857),
wdowy należącej Trzeciego Zakonu św. Franciszka i Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego, założonego przez św. Wincentego
Pallottiego) oraz dekrety uznające męczeństwo: niemieckiego
kapłana, ks. Engelmara Unzeitiga (1911-1945) ze Zgromadzenia
Misjonarzy z Mariannhill, zamordowanego w obozie
koncentracyjnym w Dachau; ks. Januarego Fueyo Castañóna i 3
Towarzyszy świeckich, zamordowanych w czasie wojny domowej
w Hiszpanii w 1936 r.; oraz Justusa Takayamy Ukona (1552/1553
-1615), japońskiego samuraja. Dekrety te otwierają drogę do ich
beatyfikacji.
/KAI/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. We wtorek, 2 lutego Święto
Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej
Gromnicznej). Porządek Mszy św.: w
kościele w Sobikowie o godz. 10.00 i
17.00 i o godz. 18.30 w Czachówku. Na
początku wszystkich Mszy św.
błogosławieństwo gromnic. Prosimy o
punktualne przyjście do kościoła. Nie
święci się gromnic po Mszy św. Taca
zbierana
podczas
Mszy
św.
przeznaczona
jest
na
zakony
klauzurowe.
2. W tym tygodniu wypada I Piątek i I
Sobota miesiąca. W Sobikowie
spowiedź od godz. 16.30 a o godz.
17.00 Msza św. z nabożeństwem. W
Czachówku spowiedź od godz. 18.00 i
Msza św. z nabożeństwem do Serca
Pana Jezusa. Od godz. 9.30 pójdziemy
z Komunią św. do chorych. Prosimy o
zgłaszanie chorych do zakrystii lub
kancelarii. 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.
3. W tym tygodniu zakończyliśmy
tegoroczną Kolędę. Odwiedziliśmy ok.
1200 rodzin. Dziękujemy im za
serdeczne przyjęcie nas w swoich
domach i ofiary zebrane na spłatę
kredytów zaciągniętych na remont
ogrodzenia wokół cmentarza. W
miesiącu styczniu złożono na ten cel
43870,- zł. Do spłacenia pozostało nam
jeszcze ok. 42000,- zł. Osoby, które nie
mogły nas przyjąć w wyznaczonym
terminie prosimy o zgłaszanie innego
terminu do zakrystii lub kancelarii. W

tym tygodniu postaramy się odwiedzić
wszystkich, którzy sobie tego życzą.
Przypominam nr tel. kom. na plebanię:
884 062 057. Jest on również podany
na stronie internetowej parafii jak i w
naszym tygodniku parafialnym.
4. Dziś dzieci i młodzież z ks.
Mariuszem wyjechały na tygodniowy
obóz zimowy do Murzasichla.
Codziennie wieczorem na naszych
stronach internetowych będzie można
obejrzeć zdjęcia z ich tam pobytu.
Dziękujemy wszystkim sponsorom a
szczególnie Urzędowi Miasta i Gminy
Góra Kalwaria za dofinansowanie tego
wyjazdu.
5. W przyszłą niedzielę I niedziela
miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10.00
Nabożeństwo Eucharystyczne a po
Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół
Różańcowych i wymiana tajemnic
różańcowych. Taca inwestycyjna
przeznaczona będzie ponownie na
pokrycie
zadłużenia
za
nowe
ogrodzenie cmentarza.
6. Rozpoczął się okres rozliczeń
podatkowych.
Zachęcamy
do
przekazywania 1% na rzecz naszego
Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego
dokonać należy wpisać na stronie 3 PIT
37 pod nr. 137 numer KRS Caritas AW
– 0000225750, w nr. 139 PZC Sobików
i zakreślić nr 140. W ubiegłym roku z
odpisu 1% wpłynęło na naszą rzecz
3500,- zł. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom.
7. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 31 I – 07 II 2016
Niedziela 31.01.
8.30 (Czachówek) + Romana Szymańskiego
Refleksja na
10.00 + Mieczysława Śliwińskiego, Krystyny
IV Niedzielę Zwykłą
Adamskiej, Krystyny Michalskiej
12.00 + Krystyny w 3 rocz. śm. , Henryka Mikielskich,
„Współcześni
Zofii, Józefa Prendota
13.15 + Jana Rosłona w 7 rocz. śm.
nazaretanie”
Wtorek 02.02.
Pan Jezus nie był mile widziany w swoim rodzinnym
10.00 + Eugenii w 16 rocz. śm., Jana Baranów
mieście. Nie polegało to jednak na tym, że skoro tylko
17.00 + Wacława w 42 rocz. śm. , Marianny,
się pojawił, to zaraz wyrzucili Go z miasta.
Bogusława, Radosława Buraczyńskich, Bolesławy,
Przeciwnie! Przyjęli
Go,
pozwolili
czytać
Stanisława, Jana Kabalów, Genowefy Cholewa
i przemawiać w synagodze. Nawet "przyświadczali
18.30 (Czachówek) + Helenę Żurawską
Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które
Środa 03.02.
płynęły z ust Jego". Odrzucenie Jezusa polegało na
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
czymś innym. Mieszkańcy Nazaretu nie potrafili
Za parafian
spojrzeć na Niego inaczej, niż przez pryzmat swoich
o Nim wyobrażeń - dla nich był ciągle tylko synem
18.00 + Jana Grabarczyka w 30 dni po śmierci
Józefa. W związku z tym nie brali sobie do serca Jego
Piątek 05.02.
słów, nawet jeśli bardzo im się podobały. Jakże często
17.00 Int. wolna
i my "przyświadczamy Jezusowi i dziwimy się pełnym
18.00 (Czachówek) + Leona w 1 rocz. śm., Heleny
wdzięku słowom, które płyną z ust Jego". Czy jednak
i Edwarda Winiarków, rodziców Marceliny
bierzemy sobie te słowa do serca, to znaczy czy one
i Władysława Stawowskich
wpływają realnie na nasze życie?
Sobota, 06.02.
7.10 Godzinki
/Mieczysław Łusiak SJ /
7.30 Int. wolna
17.00 + Marianny, Stanisława Szymańskich, Józefa

Szweda, zm. z rodz. Szczepańskich, Szymańskich,
Szwedów
- wpis tygodnia
Niedziela 07.02.
8.30 (Czachówek) + Stefana Jachymskiego
Głodnych było wielu, ale tylko wdową nie
8.30 (Czachówek) + Henryka, Jana Antosiewiczów,
wzgardzono
Stanisławy Kabańskiej
i tylko jednego chorego z trądu
10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jana z okazji 75
rocz. ur.
oczyszczono.
12.00 + Marka w 5 rocz. śm. , Jerzego, Jana Kurów
Nie podobało się to miejscowej starszyźnie
13.15 + Helenę Olejniczak w 19 rocz. śm. , Ignacego
bo «Żaden prorok nie jest mile widziany
Auguścika, zm. z rodz. Olejniczaków i Auguścików
w swojej ojczyźnie».

Weekly tweet

intencje spisano 23.01.16

ŚW. ANNA – KOŚCIOŁEM JUBILEUSZOWYM
Decyzję o ustanowieniu tej świątyni
kościołem jubileuszowym podjął
18 stycznia kard. Kazimierz Nycz
mając na względzie „dobro duchowe
wiernych Archidiecezji Warszawskiej
oraz prośbę rektora kościoła akademickiego”. Wcześniej
metropolita warszawski ustanowił dwanaście kościołów
jubileuszowych, do których pielgrzymowanie jest okazją do
uzyskania odpustu związanego z Rokiem Miłosierdzia.

więc nie oskarżaj, pożuć gniew, byś ze
wstydu nie spalił się,
a Jezus nigdy i od ciebie
«przeszedłszy pośród
nie oddalił się».

Kazimierz
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