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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ez 34, 11-12. 15-17 (Chrystus zna swoje owce)
Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b))
Drugie czytanie: 1 Kor 15, 20-26. 28m (Królestwo Boże)
Ewangelia: Mt 25, 31-46 (Chrystus będzie sądził z uczynków miłości)

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata
To ostania niedziela zamykająca rok liturgiczny, przed niedzielą
Adwentu, która rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Zgodnie z
nakazem Piusa XI we wszystkich kościołach tego dnia po głównym
nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt
Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu. Za publiczne
odmówienie
Aktu
poświęcenia
rodzaju
ludzkiego
Chrystusowi
Królowi
w
uroczystość
Chrystusa
Króla,
można
uzyskać
odpust zupełny
pod zwykłymi
warunkami.
Pierwszy
w
Polsce
Akt
Intronizacji
Najświętszego
Serca
Pana
Jezusa
został
dokonany
przez Prymasa
Polski
kard.
Edmunda
Dalbora
na
Jasnej Gorze w
1920 r., a w
rok później Akt
ten odnowiony
został
w
Krakowie
z
udziałem całego
Episkopatu
Polski i ponad
100 tysięcznej
rzeszy wiernych.
Na zakończenie
roku
jubileuszowego
w grudniu 1925
r. papież Pius XI wprowadził to święto - Uroczystość Chrystusa Króla
- do kalendarza liturgicznego. W 1951 r. w ukryciu przez władzami
komunistycznymi, trzeci raz w Polsce uznania Jezusa Królem Polski
dokonał Prymas Tysiąclecia abp. Stefan Wyszyński. 19 listopada
2016 r. w Łagiewnikach nastąpił ogólnopolski akt przyjęcia
królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę, a dzień
później w kościołach całej Polski dokonano Jubileuszowego Aktu
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
/www.laskawa.pl/
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
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

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

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

Wspomnienie Św. Andrzeja
Apostoła
Zbliżają się popularne „andrzejki”. Poznajmy
zatem patrona tego dnia. Kościół katolicki
wspomina św. Andrzeja Apostoła 30
listopada. Św. Andrzej Apostoł, brat św.
Piotra, rybak, pierwszy powołany przez
Chrystusa uczeń, ukrzyżowany przez pogan.
Szczególny kult jakim obdarzają św. Andrzeja
prawosławni oraz fakt, iż jest on rodzonym
bratem św. Piotra czyni z Andrzeja
szczególnego
patrona
ekumenizmu
i
orędownika jedności chrześcijan. Imię Andrzej
wywodzi się od greckiego słowa
"andreios" i znaczy "mężny,
dzielny".
Św. Andrzej urodził się w
Betsaidzie, mieszkał jednak wraz
ze swoim bratem Szymonem
Piotrem w Kafarnaum. Obaj byli
rybakami. Andrzej był wcześniej
uczniem św. Jana Chrzciciela.
Ten wskazał przechodzącego
nad Jordanem Jezusa, mówiąc
"Oto Baranek Boży".
Wówczas Andrzej poszedł za
Jezusem, co św. Jan Ewangelista
opisał słowami: "Jednym z
dwóch, którzy to usłyszeli i poszli za Nim, był
Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał
najpierw swego brata i rzekł do
niego:
«Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy
Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa" (J
1,35-41). Kościół prawosławny nadaje św.
Andrzejowi przydomek "Protokleros", tzn.
pierwszy powołany. Ewangelie wspominają go
kilkakrotnie, natomiast bardzo wiele miejsca
poświęcają mu starożytne apokryfy, m.in.
"Dzieje Andrzeja" (II/III w.) oraz "Męka
Andrzeja" (IV w.).
Niektóre przekazy świadczą, że św. Andrzej
głosił Ewangelię na terenach między
Dnieprem a Donem, inne, że w Azji Mniejszej
i Achai. Według tradycji, ok. 65 r. w mieście
Patras na Peloponezie aresztował go
namiestnik rzymski. Św. Andrzej został
skazany na ukrzyżowanie, co poczytywał
sobie za chlubę, bo taka śmierć upodabniała
go do samego Chrystusa. Krzyż, na którym
umarł Apostoł, był w kształcie litery X,
dlatego obecnie jest on nazywany krzyżem
św. Andrzeja.

Relikwie św. Andrzeja przewieziono w 356 r. z
Patras do Konstantynopola. Krzyżowcy,
plądrując Konstantynopol podczas czwartej
wyprawy krzyżowej w 1202 r., zabrali ze sobą
szczątki Apostoła i złożyli je w Amalfi w
pobliżu Neapolu. Relikwia głowy została w
1464 r. złożona w Bazylice św. Piotra.
Podczas trzeciej sesji Soboru Watykańskiego
II, 25 września 1964 r. papież Paweł VI
nakazał zwrócić tę relikwię kościołowi w
Patras. W 1980 r. prawosławnemu Kościołowi
greckiemu zwrócone zostały również relikwie
krzyża św. Andrzeja.
Św.

Andrzej Apostoł jest od czasów
średniowiecznych patronem Szkocji
oraz Grecji, Rosji, Hiszpanii, Sycylii,
Dolnej Austrii, Neapolu, Rawenny,
Brescii, Amalfi, Mantui, Bordeaux,
Brugii i Patrasu, także archidiecezji
Na przestrzeni wieków św. Andrzej
patronuje wielu korporacjom i
zrzeszeniom: m.in. jest patronem
podróżnych, sprzedawców ryb,
rybaków, rzeźników, górników,
żeglarzy,
rycerzy,
a
nawet
woziwodów.

W Polsce znajduje się 121
kościołów, których patronem jest
św. Andrzej, wśród nich najstarszy
w Krakowie kościół romański przy
ul Grodzkiej.Relikwie św. Andrzeja Apostoła,
pierwszego ucznia Chrystusa, rodzonego
brata św. Piotra od 2003 r. czczone są w
kościele środowisk twórczych w Warszawie.
Ponieważ około święta św. Andrzeja kończy
się rok kościelny a rozpoczyna Adwent, w
tradycji ludowej w tym dniu chłopcy i
dziewczęta z roztopionego wosku zgadywali,
kto pierwszy ożeni się lub wyjdzie za mąż.
Wróżby te nazywano właśnie "andrzejkami", a
zwyczaj w formie różnorodnych zabaw
przetrwał do dziś. KAI

Z Dzienniczka Św. s. Faustyny
Przebywać u stóp Twoich, Boże utajony,
To duszy mojej rozkosz i raj.
Tu dajesz mi się poznać. Nieogarniony,
I słodko mówisz do mnie: daj mi serce, daj.
Miłość i słodycz to mej duszy życie,
I Twa obecność w mej duszy nieustanna,
Żyję na ziemi w ustawicznym zachwycie,
I jak Serafin powtarzam – Hosanna. /Dz. 1718/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Ostatnia niedziela roku liturgicznego. Po Mszy św. o godz.
10.00 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Tego
dnia można uzyskać Odpust zupełny za publiczne
odmówienie aktu poświęcenia.

2. Dziś o godz. 13:15 spotkanie dla dzieci Rocznicowych z
klas IV i ich rodziców. Po Mszy św. konferencja dla ich
rodziców.

3. Jak zwykle w czwartą niedzielę miesiąca po wszystkich
Mszach św. nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie
ofiary do puszek na rzecz swoich podopiecznych, w tym
jednej rodziny syryjskiej w ramach programu Caritas Polska
„Rodzina Rodzinie”.

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 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. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza w sobotę 2
grudnia 2017 r. na pielgrzymkę do Torunia na uroczystości
związane z XXVI rocznicą powstania Radia Maryja. Wyjazd
o godz. 6.15 z parkingu przy kościele w Sobikowie. Koszt
55 zł. Zapisy u p. Bogumiły Duszy lub w zakrystii w
Sobikowie i kaplicy w Czachówku.

6. Dyrekcja, Nauczyciele i Młodzież Szkoły Podstawowej w
Cendrowicach i ks. Michał zapraszają w sobotę 2 grudnia w
godz. 14.00 - 17.00 na kiermasz świąteczny. W programie
Koncert Kolęd, Przedstawienie dla najmłodszych, Jasełka i
inne atrakcje.

7. Nasz organista p. Tomasz rozpoczął roznoszenie
opłatków na stół wigilijny. Zostały one poświęcone w
ubiegłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00. Prosimy o
życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W naszej parafii opłatki
roznosi tylko on. Przestrzegamy przed oszustami.

8. W skład nowej Rady Parafialnej weszli: Krystyna
Borowska, Kazimierz Durołek, Maria Fiejka,
Zbigniew Jeziorski, Artur Książek, Grażyna
Pieniążek, Alicja Rączka, Ryszard Rosłon, Elżbieta
Talarek, Edward Tobiasz, Zdzisław Tywonek.
Nowych członków Rady zapraszam w środę 29
listopada o godz. 19.00 na pierwsze spotkanie.

9. W dniach 11-18/19 lutego 2018 r. zapraszamy na
pielgrzymkę do Ziemi św. organizowaną przez
Franciszkański Komisariat Ziemi Świętej. Cena pielgrzymki
1800 zł i 750 USD (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi
250 USD) oraz 100 USD (płatne przewodnikowi po
przylocie do Izraela). Złoszenia przyjmujemy do końca
listopada. Program pielgrzymki dostępny jest w zakrystii.

10. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z uprzejmą
prośbą do właścicieli sklepów i firm 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.
11. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym ołtarzu

znajdować się będzie Drzewko adwentowe, na
którym zawieszone są zapotrzebowania ubogich
rodzin na święta. Zachęcamy do wsparcia tej
szlachetnej inicjatywy. Prosimy o zgłaszanie rodzin,
które znajdują się w potrzebie do PZC. Również przy
bocznym ołtarzu wystawiony jest kosz, gdzie
możemy składać trwałe produkty żywnościowe do
paczek świątecznych dla potrzebujących z naszej
parafii.
12. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po
Mszy św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo
Eucharystyczna a po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół
Różańcowych i wymiana tajemnic różańcowych.
Intencja różańcowa na grudzień: O błogosławieństwo
Nowonarodzonej Dzieciny dla naszych rodzin. Taca
inwestycyjna przeznaczona jest ponownie na
pokrycie kosztów remontu kaplicy w Czachówku. To
również I Niedziela Adwentu. W Adwencie
zapraszamy na Msze św. roratnie odprawiane w
Sobikowie w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę
o godz. 7.00, w środę i piątek o godz. 18.00. W
Czachówku Msza św. Roratnia w każdy piątek o
godz. 19.00.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii jest do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata
26 listopada 2017
Chrystus wybaczy nawet spore niegodziwości
Ale nie zapomni braku uczynków miłości
Jest ich czternaście po siedem dla duszy, i dla ciała
nawet Brama Miłosierdzia otwarta została,
którą Papież w ub. Roku Miłosierdzia otworzył
i na nas katolików obowiązek miłości nałożył.
Popatrz może ktoś głodny lub spragniony
Nieodziany lub w podróży zagubiony
Może w szpitalu i czeka na odwiedziny
Lub w odosobnieniu wyczekuje rodziny
Jezus powiedział „dawajcie, a będzie wam

dane”,
Zapamiętajmy na resztę życia podstawowe pytania
Wymagające wiary, miłości i oddania
Dziś zapytaj siebie, za swym Nauczycielem
co zrobiłeś dla bliźniego, dużo, czy niewiele
Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości
I wobec bliźniego różnych niegodziwości

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci …. Mnieście uczynili”
Z tego Bóg nas rozliczy, a my cośmy zrobili?
/Kazimierz/

Intencje Mszalne 26 XI - 03 XII 2017
Niedziela,26.11
8.30(Czachówek) O bł. Boże dla Artura, jego żony i
synów
8.30 (Czachówek) + Andrzeja Załuskiego (greg. 25)
10.00 + Danuty, Władysława, Zofii, Zenona Idaczyków,
Wiktorii Gadzińskiej, Elżbiety Mazur, Łukasza Bąbika,
Celiny Glegoła
10.00 + Andrzeja Rosłona (im.), Zofii i Władysława
Cacek, Jana i Bolesławy Łanucha
12.00 + zm. proboszczów i wikariuszy pracujących w
par. Sobików, o bł. Boze i potrzebne łaski dla żyjących
12.00 + Henryki Choińskiej – in. koleżanek z pracy
Chrzest: Wojciech i Kaja Kędziorek, Albert Maciej
Dębecki
13.15 + Pawła Pęczka (ur.)
Spotkanie dla rodziców i dzieci Rocznicowych
Poniedziałek, 27.11
18.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 26)
Wtorek, 28.11
18.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 27)
Środa, 29.11
17.30 + Andrzeja Załuskiego (greg. 28)
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian, + Zdzisława Chmielewskiego (im.)
Czwartek, 30.11
7.30 + Andrzeja Załuskiego (greg. 29)
Piątek, 1.12.
17.30 + Danuty Matysiak w 30 dni po śmierci
18.00 + Andrzeja Załuskiego (greg. 30)
Sobota,02.12.
7. 30 Za rodziny i całą wspólnotę parafialną, aby
Dzieciątko narodzone umacniało w nas wiarę i miłość –
int. KPRM
18.00 + Aleksandra ( w 30 rocz. śm.) i Zenona
Anuszewskich
Niedziela, 03.12
8.30 (Czachówek) + Bolesława Kłodzińskiego
8.30 + Zofii i Mirosława Kowalskich
10.00 + Ireny i Sylwestra Kolczyńskich
10.00 + Józefa, Tadeusza i Joanny Anisiewicz,
Marianny i Władysława Ogonek, Weroniki i Józefa
Szuleckich
12.00 + Andrzeja (w 37 rocz. śm.) i Edmunda Wlazło,
zm. cr. Wlazłów i Kacprzaków
12.00 + Ludwika Nowakowskiego w 33 rocz. śm. i
Sabiny Nowakowskiej w 9 rocz. śm.
13.15 + Stanisława Helińskiego i zm. z rodz.
Fudeckich, Klimków i Helińskich
intencje spisano 24.11.2017

Tweet od Papieża
„Czy spotykając innych, niesiemy im

ogień miłości, czy też zamykamy się,
żeby ogrzewać się przed swoim
kominkiem?”
/Franciszek/

Refleksja na
Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
Spośród wielu tytułów, jakie Pismo święte nadaje
Jezusowi jest tytuł króla. Jezus – Król.
Tytuł ten wyeksponowany jest szczególnie w czasie
procesu Jezusa i na krzyżu. Jezus objawia swoje
królestwo poprzez cierpienie i krzyż. Właśnie wtedy,
gdy zostaje osądzony, znienawidzony, odrzucony,
przybity do krzyża…, jest królem. Ten obraz kłóci się
z naszym pojęciem króla. Tytuł królewski zwykle
wiążemy z władzą, mocą, bogactwem, splendorem,
sławą… Jezus Król wskazuje na inne wartości:
cichość, pokorę, miłosierdzie, przebaczenie,
sprawiedliwość, pokój, cierpienie… Te wartości głosił
w swym nauczaniu, życiu, i w końcu w swojej męce i
śmierci.
/ Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
„Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo…” (Jego).
Bo jest tylu oczekujących wokół ciebie,
pragnących, głodnych, chorych i w potrzebie,
możesz każdemu dać, gdy zechcesz, cząstkę siebie
i uczynków miłości które pozwolą być w niebie.

Kazimierz

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu
Caritas, artykuł p. Jana Hulanickiego poświęcony
nadchodzącemu Adwentowi oraz informacja Anny
Bulder o Roratach już w następnym numerze
Wieści Parafialnych.
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