Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 37 (199) Rok IV 18.11.2018 r
Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dn 12, 1-3 (Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych)
Psalm responsoryjny: Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b) (Strzeż mnie, o Boże, Tobie
zaufałem)
Drugie czytanie: Hbr 10, 11-14. 18 (Skuteczność ofiary Chrystusa)
Ewangelia: Mk 13, 24-32 (Sąd ostateczny)

200 NUMERÓW WIEŚCI PARAFIALNYCH
Z racji Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata za tydzień oraz tekstu z
okazji naszego jubileuszu kilka słów już dzisiaj. Dwóchsetne wydanie naszych
"Wieści Parafialnych" skłania nas do małego podsumowania. Gazetka, która
ukazuje się od 18 maja 2014 r. została powołana do życia z inicjatywy ks. prob.
Włodzimierza Czerwińskiego, jako pismo informujące wiernych o tym, co dzieje
się w naszej Parafii. Obchodzimy dziś kolejny jubileusz, naszego poczytnego
tygodnika. Od pierwszego wydania minęło już ponad 4 lata i dużo się zmieniło.
Ks. Mariusz Białęcki, redaktor naczelny pierwszych gazetek, decyzją biskupa
przeszedł do parafii w Brwinowie. Za jego „kadencji” ukazało się 144 numerów
„WP”. Doceniamy mozolną pracę, zasługi i dokonania wspólnie z Ks.
Proboszczem na rzecz rozwoju i modyfikacji parafialnej gazetki. Dziękujemy Ks.
Mariuszowi za dalszy wkład i zaangażowanie w to aby każdy z numerów znalazł
się na stronie internetowej parafii. Od 145 numeru WP czyli od 3 września 2017
roku przyszło mi redagować kolejne numery, w czym pomagali mi chętnie,
chociaż sporadycznie: Elżbieta Talarek, Maria Fiejka, Jadwiga Otulak, Halina
Kępińska, Gabrysia Rotuska, Ewa Sinkowska, Bogumiła Dusza, Anna Bulder, ks
Michał Dłutowski, Zbigniew Adamczyk, Jan Hulanicki, SP w Czachówku oraz
Michał Molak z Amelią Banasiak ze szkoły w Cedrowicach jak również rodzice
ministrantów i oni sami w trakcie przygotowywania z nimi wywiadów w cyklu
„Komandosi Pana Boga” oraz fundatorzy mozaiki św. Rity i św. Antoniego
Padewskiego. Bardzo cenię sobie tę współpracę dla dobra naszego tygodnika.
Chciałbym też podkreślić cenną współpracę z Ks. Proboszczem, która jest
inspiracją do nowych pomysłów redaktorskich. Ponadto ks. Proboszcz zajmuje
się cała sferą poligraficzną. W jubileuszowym 200 numerze pragnę podziękować
Bogu, że pomimo różnych przeciwności, nasza gazetka ukazuje się nadal co
tydzień (z wyjątkiem wakacji) i cieszy się coraz większym zainteresowaniem
naszych czytelników, a ja zdobywam też nowe cenne doświadczenie. Dla
wszystkich współpracowników z okazji jubileuszu, składam gorące życzenia
dalszego rozwoju, aktywności, wielu pomysłów, życzliwości i wyrozumiałości.
Alleluja i do przodu, do następnego jubileuszu!
/Kazimierz Dusza/
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorek i 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

SPOTKANIE Z MB LICHEŃSKĄ
11 listopada 2018 r., wcześnie, bo już o godz. 05:00 z Sobikowa
wyruszyła, z inicjatywy Koła Przyjaciół Radia Maryja, autokarowa
pielgrzymka do Lichenia Starego. Celem wyjazdu było uczczenie
Narodowego Święta Niepodległości, w rocznicę 100-lecia odzyskania
suwerenności po 123 latach zaborów. Największa świątynia w
Polsce, porównywalna z największymi budowlami sakralnymi świata,
znajdująca się na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu,
powstała w latach 1994 – 2004, wyłącznie z ofiar zwykłych ludzi. Zbudowana została na kamieniu węgielnym,
który wmurował 25 maja 1995 r. Prymas Polski Józef Glemp. Kamień przywieziony został z Rzymu z grobu św.
Piotra, w grudniu 1994 r. a wcześniej został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Inicjatorem
budowy był ks. marianin Eugeniusz Makulski MIC. Świątynię zaprojektowała architekt Barbara Bielecka z
Gdyni wraz z zespołem. Zbudowały ją firmy polskie z Budimexem S.A. na czele jako Generalnym
Wykonawcą. Poświęcenia nowego kościoła w dniu 12 czerwca 2004 r. dokonał nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk i odczytano przysłany na tę okazję telegram od Ojca Świętego Jana Pawła II. 2 lipca
2005 r. w odpust Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, uroczyście nadano nowemu kościołowi w Licheniu
tytuł bazyliki mniejszej, na mocy specjalnego dekretu wydanego przez Stolicę Apostolską z dnia 25 lutego
2005 roku. Pierwszej uroczystej sumie odpustowej, podczas której kościołowi nadano tytuł bazyliki,
przewodniczył metropolita warmiński - abp Edmund Piszcz. Homilię wygłosił wtedy bp łowicki Andrzej Dziuba.
Historycznym wydarzeniem dla nowej bazyliki w dniu 2 lipca 2006 r., było przeniesienie po prawie 150 latach
Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej z kościoła parafialnego św. Doroty. Pięcionawowa Bazylika
Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej o pow. 23.tys. m2, z centralną kopułą z gloriettą i 13 m krzyżem na jej
szczycie, zbudowana na planie krzyża, składa się z trzech części: dwupoziomowej świątyni, dzwonnicy
położonej na prawo od głównego wejścia oraz wysokiej wieży z lewej strony, połączonych trzema portykami i
schodami zewnętrznymi. Do kościoła prowadzą 33 stopnie nawiązujące do życia Jezusa Chrystusa na ziemi.
W obiekcie znajduje się 365 okien oraz 52 otwory drzwiowe, co symbolizuje dni i tygodnie roku
kalendarzowego. Kolumny podtrzymujące sklepienie w nawie głównej bazyliki symbolizują dwunastu
apostołów, natomiast kolumny wspierające kopułę nawiązują do czterech ewangelistów. Całość zespołu
architektonicznego robi niesamowite wrażenie swoim monumentalnym rozmachem, przestrzenią i
symbolicznymi złoceniami, falującego łanu zboża. Początkiem naszej pielgrzymki był spacer po lesie
gręblińskim, z miejscem słynącym objawieniami, do którego
ocalały kowal-legionista, po bitwie pod Lipskiem w 1813 r.
Tomasz Kłossowski przeniósł po wielu latach wizerunek Maryi.
Przewodniczka opowiedziała historię bazyliki, zapowiedzianą
przez Maryję epidemię cholery pasterzowi Mikołajowi Sikatce i
wezwanie do pokuty, modlitwy i nawrócenia. Przybliżyła też,
historię cudownego obrazu MB Licheńskiej i jego koronacji
papieską koroną w 1967 r przez Sł. Boż kard. Stefana
Wyszyńskiego oraz innych atrakcji Lichenia. O godz. 12;00
Msza św. w bazylice. Po mszy św. zmęczeni ale szczęśliwi
zjedliśmy obiad w Domu Pielgrzyma „Arka”. Część osób
nawiedziła parafialny kościół św. Doroty na Piaskowej Górze, gdzie dziękowali za dotychczasowe łaski MB
Licheńskiej. Czas wolny spędzaliśmy w różny sposób. Na osobistej modlitwie, w której wyrażaliśmy tęsknotę
swoich serc i wypraszali potrzebne łaski dla siebie i swoich bliskich, spowiedzi i zadumie, na stacjach 25 m
kamiennej góry Golgoty, oglądaniu panoramy z widokowej ponad 140 m wieży bazyliki, zwiedzaniu innych
ciekawych miejsc w otoczeniu sanktuarium. Jeszcze wspólne zdjęcie na stopniach bazyliki z nieodłączną flagą
(banderą) kończy wspólne spotkanie. Ok. 20:30 pełni wrażeń i rozśpiewani patriotycznymi w większości tego
dnia pieśniami, wróciliśmy radośni do swoich domów. /Oprac. Bogumiła Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas III w
ramach przygotowania do przyjęcia I Komunii Św.
Po Mszy św. konferencja dla ich rodziców.
2. W tę XXXIII niedzielę zwykłą, tydzień przed
uroczystością Chrystusa Króla, w Kościele
Powszechnym obchodzimy Światowy Dzień Ubogich.
W tym roku Dzień ten obchodzimy pod hasłem
Biedak zawołał, a Pan go usłyszał (Ps 34,7).
3. W ubiegłą niedzielę z okazji 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości odbyła się podniosła
uroczystość odsłonięcia i poświęcenia taplicy
pamiątkowej ufundowanej przez parafian z okazji
100-lecie Odzyskania Niepodległości. Wykonana ona
została wg projektu ks. Michała Dłutowskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję pocztom sztandarowym z
OSP i SP w Cendrowicach za udział w tych
uroczystościach. Dziękuję również p. Ryszardowi
Rosłonowi z ekipą za ułożenie chodnika
prowadzącego do tablicy.
4. W przyszłą niedzielę 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. 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”.
5. Nasz organista p. Tomasz rozpoczyna roznoszenie
opłatków na stół wigilijny. Zostaną one poświęcone
dziś na Mszy św. o godz. 12.00. Prosimy o życzliwe
przyjęcie p. Tomasza. W naszej parafii opłatki
roznosi tylko on. Przestrzegamy przed oszustami.
6. 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.
7. Koło Przyjaciół RM informuje, że wyjazd do
Torunia na XXVII rocznicę powstania RM odbędzie
się 01.12.2018 r.(sobota), sprzed kościoła w
Sobikowie, W programie Msza św. i koncert
„Mazowsza”. Przy zapisie wpłacamy 50 zł.
Całkowity koszt 88,- zł. (z obiadem w drodze
powrotnej w restauracji „Da Vinci”). Zapisy u p.
Bogumiły Dusza w Czachówku lub do p. kościelnego
Ryszarda Rosłona w Sobikowie po mszach św.
Kontakt do p. Bogumiły Dusza /tel. 664 743 764/.
8. KPRM planuje w przyszłym roku promowy
wyjazd do Kalmaru i Olandii w Szwecji w terminie

04-06 czerwca. Koszt 550 zł. Z uwagi na konieczność
wcześniejszej rezerwacji wyjazdu, przy zapisie
zaliczka 100 zł do 28 listopada.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
poprzednią niedzielę
przed Mszą Św. o godz.
18:00
miało
miejsce
poświęcenie i odsłonięcie
tablicy upamiętniającej 100
Rocznicę
Odzyskania
Niepodległości po 123 latach
niewoli.. Po odśpiewaniu
hymnu narodowego i po
przemówieniach
okolicznościowych
wygłoszonych przez Ks.
Proboszcza
Prał.
Włodzimierza Czerwińskiego i Burmistrza MiG Góra
Kalwaria p. Dariusza Zielińskiego, odsłonięcia
tablicy dokonali: Burmistrz Dariusz Zieliński, Prezes
OSP Cendrowice Stanisław Masny, St. chor.
sztabowy Straży Granicznej w Warszawie Zdzisław
Dudzik i Ks. Proboszcz Włodzimierz Czerwiński.
Projektantem tablicy i wykonawcą ryngrafu
maryjnego jest Ks. Wikariusz Michał Dłutowski –
artysta rzeźbiarz a realizacją tablicy zajęła się firma

W

Szołtun z Wągrodna. W asyście setek wiernych i
młodzieży wraz z pocztami sztandarowymi OSP i SP
w Cendrowicach rozpoczęła się Msza Św. za
Ojczyznę, którą
odprawiał Ks. Proboszcz.
Okolicznościową homilię wygłosił Dyr. Biura sekcji
polskiej Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc
Kościołowi
w
Potrzebie”
Ks.
Mariusz
Boguszewski./K.D./

Intencje Mszalne 18 XI 2018 – 25 XI 2018
Niedziela, 18.11.

Tweet od Papieża

8.30 (Czachówek) + Eugeniusza Bednarka i
Wiesławy Ciechanowskiej
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Zofii
Antosiewicz z okazji urodzin
10.00 + Witolda Winiarka (im.)
12.00 + Gabrieli, Dariusza, Stanisława, Stefanii i
Józefa Trzoch
13.15 + Leokadii (w 3 rocz. śm.) i Tadeusza
Rosłonów, Mieczysławy Filutowskiej
Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych
Poniedziałek 19.11.
18.00 + Zofii Pieniążek
Wtorek, 20.11.
18.00 + Marianny Kluczyk – int. od rodz. Michalczuków
i Cyganów
Środa, 21.11.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
Piątek,23.11.
18.00 + Jadwigi Winiarek – int. od rodz. Kapustów
Sobota,24.11.
17.30 + Franciszka i Stanisławy Królak
18.00 + Józefa Kwiatkowskiego, Antoniny, Antoniego i
Władysława Kwiatkowskich

Niedziela,25.11.
8.30 (Czachówek) O bł. Boże i Dary Ducha św.
dla Artura i jego rodziny
8.30 (Czachówek) Dziękczynna za 70 lat życia
żony Bogumiły oraz opiekę Maryi i łaskę zdrowia
na dalsze lata
10.00 + Zygmunta (w 6 rocz. śm.) i Krystyny
Głowackich i zm. z rodz. Głowackich i Jaroszów
10.00 O bł. Boże i Dary Ducha św. dla Zofii
Zwolińskiej z okazji 90 urodzin
12.00 + Zdzisława Chmielewskiego (im.)
12.00 + Stanisława Kutwa w 20 rocz. śm. (im.),
Heleny Kutwa w 4 rocz. śm. i zm. z rodz. Kutwów
i Tywonków
13.15 + Stanisława Szturemskiego w 11 rocz.
śm., Franciszka, Stanisławy i Stefana
Szymańskich
13.15 + Jadwigi Winiarek – int. od sąsiadów
Spotkanie dzieci i rodziców Rocznicowych

„ Bóg może działać w każdych
okolicznościach, nawet poprzez
pozorne porażki.”
/Franciszek/

Refleksja na
XXXIII Niedzielę zwykłą
Jezus objawia mi prawdę o końcu
świata. Wyobrażam sobie scenę końca świata. Będę
kontemplował Syna Bożego, który pośród
spadających gwiazd i wstrząsów nieba przychodzi w
obłokach z mocą i chwałą. Zobaczę, jak wysyła
aniołów, aby zebrali Jego wybranych z wszystkich
stron
świata.
Jakie
uczucia
przeważają:
oczekiwania, radości, pokoju? A może niepewność i
lęk? Jezus przywołuje dla mnie tę scenę, aby
pokazać wieczną wartość mojego życia. Tylko
Ojciec wie, kiedy nastąpi przyjście Jego Syna.
Zostawił mi słowo Jezusa, które nie przemija.
Trwanie w Jego słowie pomoże mi odczytać znaki
nadchodzącego końca i przygotować się na przyjście
Jezusa.
/Krzysztof
Wons DS/Salwator/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Skąd mogą wiedzieć dziś mędrcy i uczeni,
kiedy nasz świat tak naprawdę się zmieni,
skoro «… o dniu owym nikt nie wie,
… ani Syn, a tylko Ojciec» w niebie.
Dlatego czuwajmy i bądźmy w potrzebie
łaski uświęcającej każdego dnia i chwili,
byśmy Zbawienia swego nie przegapili.
Kazimierz

Za tydzień: List od pierwszego red. nacz. ks.
Mariusza Białęckiego z okazji jubileuszu „Wieści
Parafialnych”
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