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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 49, 14-15 (Bóg nie opuszcza swojego ludu)
Psalm responsoryjny: Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 8-9b
Drugie czytanie: 1 Kor 4, 1-5 (Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie)
Ewangelia: Mt 6, 24-34 (Ufność w opatrzność Bożą)

Środa Popielcowa. Czym się różni post od diety
Środa Popielcowa. Dzień ten kojarzy się przede wszystkim z obrzędem posypania głów wiernych
popiołem w kościołach. Jaka jest
symbolika tego gestu? Znak
popiołu to znak pokuty, znany
już w Piśmie św. W pierwotnym
Kościele obrzęd ten był
praktykowany głównie wobec
publicznych grzeszników. W XI
w. papież Urban II rozciągnął go
na wszystkich wiernych w czasie
Środy Popielcowej. Środa
Popielcowa rozpoczyna w
Kościele katolickim Wielki Post,
będący czasem bezpośredniego
przygotowania
do
świąt
wielkanocnych.
Czasami
spotykamy się z tym, że ktoś
nazywa postem zwykłą dietę. Warto umieć precyzyjnie rozróżniać te dwie rzeczywistości.
Przypominam sobie scenkę (a zdarzyła się ona ładnych kilka lat temu), jak jeden ze znanych
polityków lewicy, deklarujący się jako agnostyk, który akurat zrzucił trochę kilogramów, w
telewizyjnym studiu wyjaśniał, że to wynik POSTU. Ta wypowiedź świadczyła, że ów polityk nie
bardzo rozumiał pojęcie, którego użył. Dieta i post to bowiem dwie zupełnie różne rzeczywistości,
które warto nauczyć się rozróżniać. Dlatego u progu Wielkiego Postu skreślam kilka zdań na ten
temat. DIETA w najogólniejszym znaczeniu to sposób odżywiania się, dostosowany do danej
osoby, jej potrzeb i celów. Temu służy zestaw zaleceń dietetycznych, zazwyczaj w postaci
jadłospisów, które szczegółowo określają, co można jeść i kiedy, a czego unikać. Motywem
podjęcia diety nie musi być wyłącznie chęć zrzucenia zbędnych kilogramów. Są też takie diety, w
których przybieramy na wadze. Dieta, której celem jest zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, to
dieta odchudzająca (redukująca). Tak czy owak, cel diety jest zawsze ZDROWOTNY: leczenie
otyłości, profilaktyka – chęć uniknięcia chorób związanych z odżywianiem się, poprawa wyglądu.
Natomiast POST najczęściej kojarzy się nam z dobrowolnym powstrzymaniem się przez
określony czas od jedzenia w ogóle lub od spożywania pewnych rodzajów pokarmów (np. mięsa).
To prawda, ale nie cała, bo post w szerszym znaczeniu to wyrzeczenie, które zakłada rezygnację
na jakiś czas z rzeczy, do których mamy prawo. Jest ono podejmowane dla określonego celu
duchowego (dlatego przed podjęciem postu ważna jest modlitwa i wzbudzenie w sobie stosownej
intencji). To nie tylko niejedzenie mięsa w piątki, ale np. rezygnacja ze spożywania alkoholu w
sierpniu czy w Wielkim Poście bądź postanowienie dziecka, że nie będzie przez miesiąc jadło
cukierków w intencji zdrowia chorej mamy (możliwości jest wiele). Jak więc widać, post jest
kategorią RELIGIJNĄ. Tu w centrum stoi nie moje zdrowie, lecz Bóg, z miłości do którego
odmawiam sobie jakiejś rzeczy, nawet gdy ze swej istoty jest ona dobra i pożyteczna. Post jest
sposobem odejścia od własnego egoizmu, zbliżenia się do Boga. A że czasami post daje
podobne efekty dla zdrowia człowieka jak dieta? Cóż, to już nasz bonus, prezent od Opatrzności.
/Jaromir Kwiatkowski/

Duszpasterze:
Proboszcz: ks. prałat
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Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

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
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

Msze,
spowiedzi,
adoracja.
Wielkopostne Kościoły Stacyjne w
Warszawie czekają na pielgrzymów.
Po raz pierwszy, od Świątyni
Opatrzności Bożej rozpocznie się
tegoroczna edycja nabożeństw stacyjnych w czterdziestu
kościołach obu warszawskich diecezji ♦Zainteresowanie
warszawiaków tą wielkopostną praktyką z roku na rok jest coraz
większe ♦ Powstało nawet środowisko pielgrzymów, którzy
codziennie odwiedzają wyznaczony kościół ♦ Początek 1 marca
w Środę Popielcową. Idea Wielkopostnych Kościołów
Stacyjnych, gdzie każdy kościół jest „stacją” jednego dnia
Wielkiego Postu – ruszyła w Warszawie w 2015 roku. Już wtedy
zainteresowanie wiernych przerosło wszelkie oczekiwania.
„Kościoły stacyjne to wspólne dzieło w dwóch diecezjach” –
podkreśla metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.
„Wskazujemy 40 kościołów na mapie Warszawy, które w Wielkim
Poście mogą być miejscem pielgrzymek indywidualnych lub
małych grup, bo taka – jak to podpatrujemy w Rzymie – jest istota
tego wielkopostnego pielgrzymowania. W kościele stacyjnym
można uczestniczyć w Eucharystii, wyspowiadać się, znaleźć
czas na adorację i przygotowanie do obchodów tej największej
tajemnicy chrześcijaństwa, jaką jest misterium męki śmierci i
zmartwychwstania Pańskiego” – podkreśla kard. Nycz, który
zachęca wiernych do podjęcia wielkopostnej praktyki
odwiedzania kościołów stacyjnych. „Warto było podjąć to dzieło”
– potwierdza bp Marek Solarczyk. Biskup pomocniczy diecezji
warszawsko-praskiej jest przekonany, że trzecia edycja będzie
czasem doświadczania łaski Boga i życzy duchownym i
świeckim, „by dzieło kościołów stacyjnych przyniosło jak
największe owoce”. Zdaniem bp. Rafała Markowskiego, ta
inicjatywa „ogarnia całą Warszawę a granice diecezji na Wiśle
zostają „zawieszone” gdyż duchowieństwo obu warszawskich
diecezji wspólnie angażuje się w przygotowania i posługę. „Coraz
większa grupa warszawiaków regularnie odwiedza w Wielkim
Poście kościoły stacyjne i uczestniczy w Mszach” – zauważa
biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Gdzie, kiedy i
jak? W obu diecezjach wybrano czterdzieści świątyń, tyle ile jest
dni Wielkiego Postu: 25 kościołów z archidiecezji warszawskiej i
15 z diecezji warszawsko-praskiej. Wybrano kościoły o
szczególnej historii i wyjątkowym znaczeniu dla miasta. Każdy
kościół jest „stacją” jednego dnia Wielkiego Postu, co roku tego
samego. Każdego dnia w wyznaczonym kościele obowiązuje ten
sam program. Kościół otwarty będzie od 6 do 21. Przez cały dzień
będzie możliwość spowiedzi, do 15 potrwa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Poza tym, o godz. 12 wspólna
modlitwa Anioł Pański i Różaniec, o 15 Koronka do Miłosierdzia
bądź Droga Krzyżowa, o 19. Gorzkie Żale. Centralnym
wydarzeniem każdego dnia modlitwy stacyjnej będzie Msza
święta sprawowana o godz. 20. Godziny niektórych nabożeństw
mogą być w niektórych kościołach inne, np. w niedziele. W Środę
Popielcową 1 marca o godz. 20.00 w Świątyni Opatrzności Bożej
Mszy św. inaugurującej tegoroczny cykl będzie przewodniczył
kard. Kazimierz Nycz. Jaka geneza? Tradycja kościołów
stacyjnych narodziła się w Rzymie. W poszczególne dni
Wielkiego Postu wierni spotykali się – i spotykają – każdego dnia
w innym kościele na specjalnej liturgii. Do dziś najbardziej
wymownym znakiem w Rzymie jest pierwszy kościół stacyjny, w
Środę Popielcową, którym jest bazylika św. Sabiny na Awentynie.
To przeważnie tam papież odprawia Mszę św. rozpoczynającą
Wielki Post i posypuje głowy wiernych popiołem. Zwyczaj
codziennego nawiedzania kościołów stacyjnych jest w Wiecznym
Mieście bardzo żywy i dziś. Jemu poświęciła wydaną przed

czterema laty książkę „Rzymskie pasje” była ambasador RP przy
Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka. Książka ta była inspiracją
dla warszawskiej inicjatywy kościołów stacyjnych. Kościoły
stacyjne Starego Miasta Idea kościołów stacyjnych nie jest w
Warszawie nowa. To tu powstało i upowszechniło się pasyjne
nabożeństwo Gorzkich Żali, które przez dziesięciolecia
odprawiane było stacyjnie w poszczególnych kościołach Starego
Miasta w kolejne dni tygodnia. To między innymi z tego powodu
wśród kościołów stacyjnych nie ma – z wyjątkiem bazyliki św.
Krzyża – świątyń z Krakowskiego Przedmieścia. Kościoły
Starego Miasta będą kościołami stacyjnymi podczas
następującego po Wielkim Poście Wielkiego Tygodnia.
/Serwis Archidiecezji Warszawskiej/

Dobra Nowina dla dzieci
26 luty 2017 r. VIII Niedziela zwykła Mt 6, 24-34
Ufność w Opatrzność Bożą
Dziś w Ewangelii będzie o Mamonie, czy wiecie
kogo oznacza i skąd taka nazwa na świecie.
Bożek Mammon, to diabeł rozsypujący monety,
to kusiciel do rozpusty i złego niestety.
Mamona to także pieniądze, zysk i bogactwo,
nieuczciwie zdobyte przez cwaniactwo,
więc Jezus mówi - nie służ dwom panom, bo utoniesz,
«Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! »
Popatrz jak odżywiony jest ptaszek co w górze śpiewa,
jaka piękna jest lilia co ją Pan przyodziewa,
i nie troszczą się o nic, sam Bóg im to daje,
tylko u ludzi ciągle to pytanie powstaje,
tyle potrzeb, skąd wziąć pieniądze, ich ciągle za mało,
a gdy umiera człowiek co mu z bogactwa zostało?
Nie zamartwiaj się zbytnio o wszystko tu na ziemi,
sam, bez wsparcia Pana Boga nic w życiu nie zmienisz.
Pan Bóg wie najlepiej czego potrzebujemy,
czego dostać nie możemy chociaż bardzo chcemy,
wszak jest naszym Ojcem niebieskim, a my jego dziećmi,
więc z całą ufnością Jemu sprawy polećmy.
Pamiętaj, że pogoń za majątkiem to zła droga,
«Starajcie się naprzód o królestwo Boga»,
dbajcie o Bożą sprawiedliwość dzieci kochane,
bo jak mówi Jezus «to wszystko będzie wam dodane».
A wieczorem poproś mamusię - taka zapracowana,
i tatusia zabieganego od samego rana,
niech pomodli się z tobą i czule przytuli,
paciorek przed snem odmówi i kołdrą otuli.
Przypomnę co było w Ewangelii dziś na pierwszej stronie,
«Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! »
I że pogoń za bogactwem to niedobra droga,
«Starajcie się naprzód o królestwo Boga.»

/Kazimierz/

Ogłoszenia duszpasterskie
1.
Dziś taca zbierana podczas Mszy św.
przeznaczona będzie na nasze Metropolitalne
Seminarium Duchowne. Jak co miesiąc, w
czwartą niedzielę miesiąca Parafialny Zespół
Caritas zbierać będzie ofiary do puszek na rzecz
swoich podopiecznych.
2. W tym tygodniu w Środę Popielcową, 1
marca rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu.
Te 40 dni przygotowujące nas do świąt
Zmartwychwstania Pańskiego niech będą dla
nas czasem refleksji na swoim życie i nad
stanem wiary. Zgodnie z tradycją Kościoła
podejmujemy w tym okresie różnego rodzaju
uczynki pokutne i ascetyczne, w tym
abstynencji. W Środę Popielcową Msze św. w
Sobikowie o godz. 10.00 i 18.00 a w Czachówku
o 19.00. Podczas Mszy św. obrzęd poświęcenia
popiołu i posypania nim głów. Możliwość
spowiedzi podczas Mszy św. wieczornych. W
tym dniu obowiązuje nas post ścisły.
3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu
odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej w
Sobikowie o godz. 17.30, w Czachówku o godz.
19.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy
w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00.
Za udział w nim można raz w tygodniu uzyskać
Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
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, Droga Krzyżowa 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.
5. W piątek, 3 marca 2017 roku, przypada 10.
rocznica nominacji Pasterza Archidiecezji
Warszawskiej – Księdza Kardynała Kazimierza
Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie.
Księdza Kardynała polecamy modlitwie
wiernych.
6. W dniach 26 lutego - 5 marca br. przeżywać
będziemy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość
Narodu. Jest to czas przebłagania za pijaństwo i
inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar
w
intencji
nawrócenia
grzeszników.

7. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po
Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo Gorzkich
Żali a po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół
Różańcowych
i
wymiana
tajemnic
różańcowych. Taca inwestycyjna przeznaczona
będzie
na
budowę
podjazdu
dla
niepełnosprawnych
na
plebanii.
8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
Łukasz Bronisław Miścicki, kawaler z par. św.
Dominika w Warszawie i Paulina Stańczyk,
panna z Cendrowic w par. tutejszej. Zapowiedź
druga.
– Kamil Damian Maliszewski, kawaler z
Czerska i Renata Woźniak, panna z Obrębu w
par.
tutejszej.
Zapowiedź
druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych

9. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi
o zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu
Pańskiego.
10. 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. 131 numer KRS Caritas AW –
0000225750, w nr. 133 PZC Sobików i
zakreślić nr 134. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom.
11. Koło Przyjaciół Radia Maryja
informuje, że w dniach 18-25 czerwca
2017 r. (Oktawa Bożego Ciała) chce
zorganizować wyjazd wypoczynkowy nad
morze do Rowów dla seniorów, rodziców z
dziećmi oraz osób z umiarkowaną
niepełnosprawnością
wraz
z
ich
opiekunami. Koszt 860,- zł. Szczegółowy
program do pobrania w zakrystii.
12. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny oraz bezpłatny numer
„Niecodziennika” na Wielki Post.

Intencje Mszalne 19 II – 26 II 2017
Niedziela 26.02.
8.30(Czachówek) + Stanisława i Stanisławy Tobiasz
8.30(Czachówek) + Romana Szymańskiego
10.00 + Heleny Andziak w 22 rocz. śm. , Cecylii, Józefa
Chmielewskich
10.00 + Aleksandry Grzywacz (im.)
12.00 + Andrzeja Szóstkiewicza w 5 rocz. śm. , zm. z rodz. Girulskich i
Szóstkiewiczów
12.00 + Leszka Urbańskiego (greg. 2)
Chrzest: Franciszek Jan Duch
13.15 O bł. Boże dla Bartłomieja w 18 rocz. ur.
13.15 + Janiny w 1 rocz. śm. , Stanisława Małaszków, zm. z rodz.
Sychlów i Małaszków

Poniedziałek 27.02.
17.30 + Piotra Biczyka (ur.)
18.00 O bł, Boże dla rodziny
18.30 + Leszka Urbańskiego (greg. 3)
Wtorek 28.02.
17.00 + Elżbiety Maciak w 30 dni po śmierci
17.30 + Elżbiety Sadowskiej w 30 dni po śmierci
18.00 O bł. Boze dla rodziny
18.30 + Leszka Urbańskiego (greg. 4)
Środa 01.03.
10.00 O bł. Boże dla rodziny
18.00 + Leszka Urbańskiego (greg. 5)
19.00(Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Kazimierza z
okazji imienin
Czwartek 02.03.
7.30 O bł. Boże dla rodziny
7.30 + Leszka Urbańskiego (greg. 6)
Piątek 03.03.
17.00 + Sylwestra Szczepana Rudzkiego w 30 dni po śmierci
17.30 Droga Krzyżowa
18.00 O bł. Boze dla rodziny
19.00(Czachówek) + Leszka Urbańskiego (greg. 7)
Sobota, 04.03.
7.10 Godzinki
7.30 + Leszka Urbańskiego (greg. 8)
16.00 + Michaliny Gugała w 30 dni po śmierci
16.30 + Ewy Anny Piechockiej w 30 dni po śmierci, Jana
Piechockiego w 14 rocz. śm.
17.00 + O bł. Boże dla rodziny
17.30 + Tadeusza Płaczka w 4 rocz. śm.
18.00 + Krystyny, Heleny, Franciszki, Józefa i zm. cr. Głowackich,
Jaroszów, Anuszewskich i Dzwonkowskich
Niedziela 05.03.
8.30(Czachówek) + Józefa Kowalskiego
8.30(Czachówek) + Jana i Marzanny Kowalskich
10.00 + Heleny (im.) i Zenona Chajęckich, Andrzeja Szymczaka,
Heleny, Antoniego i Romana Chajęckich
10.00 + Heleny Makulskiej (im.) Jana Makulskiego, Marianny
Zwolińskiej, Mariana Makulskiego, Marianny Klimek
Gorzkie Żale
12.00 + Tadeusza, Alicjii i Czesława Urbanowiczów
12.00 + Janiny Kwiatkowskiej w 1 rocz. śm., Marianny i
Stanisława w 44 rocz. śm. , Władysława Winiarka w 25 rocz. śm.
Jana Winiarka w 43 rocz. śm.

konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria

Refleksja na
VIII Niedzielę Zwykłą
„Nikt nie musi być samotny”

Życie człowieka samotnego jest
straszne - sam musi o siebie zadbać,
nikt go w niczym nie wyręczy. Dobrze,
że nie ma zbyt wielu samotnych ludzi.
Ale i tak jest ich za wielu. Tym bardziej,
że często samotnymi są też ludzie,
którzy mieszkają z innymi pod jednym
dachem. Panu Jezusowi bardzo zależy
na tym, by nikt nie był samotny, by nikt nie musiał wyłącznie
sam dbać o siebie. Dlatego prosi, abyśmy przyjęli Go do
swego życia, abyśmy Go uznali za swego przyjaciela. Nie
uda się to jednak, jeśli będziemy nastawieni na rzeczy
materialne, jeśli będziemy uważać, że tylko bogactwo
materialne może zapewnić nam szczęście. Jeśli tak
jesteśmy nastawieni, to nie mamy wspólnego języka z
Jezusem, a bez wspólnego języka przyjaźń jest niemożliwa.
Jeżeli chcemy, aby Bóg sam zatroszczył się o nas, to
zacznijmy podzielać Jego system wartości, tym bardziej, że
Jego system jest słuszny i jako jedyny może zagwarantować
nam szczęście.
/Mieczysław Łusiak SJ/
13.15 + Heleny, Antoniego, Romana, Zenona Chajęckich, Marianny i
Stefana Królaków
13.15 + Stanisława Lipki w 2 rocz. śm., Mieczysława i Heleny Krawczyk,
Gabrieli Janikowskiej
13.15 + Leszka Urbańskiego (greg. 9)
intencje spisano 17..02.17




Weekly tweet - wpis tygodnia
« Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! ».
Ludzie, małej wiary, bez tytułów, i po Sorbonie,
posłuchajcie co Jezus mówi - niedobra to droga.
« Starajcie się naprzód o królestwo Boga …».
Porzućcie życie za bardzo o byt zabiegane,
«…a to wszystko będzie wam dodane ».

Kazimierz

Tweet od Papieża
W sercu chrześcijanina jest zawsze radość.
Zawsze. Radość, którą przyjmujemy jako
dar i której strzeżemy, aby dzielić się nią z
wszystkimi.
/Franciszek/
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