Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 38 (200) Rok IV 25.11.2018 r
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dn 7, 13-14 9 (Królestwo Syna Człowieczego)
Psalm responsoryjny: Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a) (Pan Bóg króluje, pełen majestatu)
Drugie czytanie: Ap 1, 5-8 (Chrystus jest władcą królów ziemi)
Ewangelia: J 18, 33b-37 (Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata)
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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
W
ostatnią
niedzielę
roku
liturgicznego, która
przypada
25
listopada
Kościół
katolicki
czci
Chrystusa
Króla
Wszechświata.
Uroczystość
tę
wprowadził papież Pius XI w roku 1925 na zakończenie
Roku Świętego: przypadła ona wówczas na 11 grudnia. Po
ostatniej reformie liturgicznej w 1969 r. uroczystość została
przeniesiona na ostatnią niedzielę przed Adwentem. Mimo,
że jest to święto tak młode, jego treść była przeżywana w
Kościele od początku jego istnienia. Wskazuje na to wiele
fragmentów
Ewangelii
oraz
starożytnych
pism
chrześcijańskich. Geneza kultu Chrystusa jako Króla sięga
natomiast już Starego Testamentu, zapowiadającego
przyjście Mesjasza, króla, potomka Dawida. W ikonografii
Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako
Pantokrator, czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie,
mający ziemię za podnóżek lub trzymający glob ziemski w
dłoni. Jezu Chryste przyjdź królestwo Twoje.
/ KAI /

Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Michał
Dłutowski
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

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

LIST OD PIERWSZEGO REDAKTORA WIEŚCI PARAFIALNYCH
Z OKAZJI UKAZANIA SIĘ 200 NUMERU NASZEJ GAZETKI.
Szczęść Boże!
W Waszych dłoniach jest 200. numer naszej parafialnej gazetki. To wielka radość dla Redakcji i
poszczególnych redaktorów. Jubileusze skłaniają, by winszować. Są też właściwym
momentem do refleksji. Kiedy ks. Prałat zdradził mi pomysł, aby wydawać w parafii
sobikowskiej gazetkę parafialną, odpowiedziałem ochoczo na jego prośbę, bo wiem jak dziś
ważny jest kontakt z ludźmi choćby przez słowo pisane. Kiedy 18 maja 2014 r. ukazał się
pierwszy numer zapewne nie przypuszczaliśmy, że przez tyle lat, nieprzerwanie co tydzień,
będziemy korzystać z informacji publikowanych na łamach „Wieści Parafialnych”. Dziś niewiele
parafii w naszej archidiecezji może poszczycić się własnym pismem parafialnym. Są to
najczęściej duże parafie miejskie. Znam kilka tytułów takich periodyków. Owszem, są bogatsze
od naszej gazetki, dotowane przez różne urzędy, wydawane w większych nakładach, na
lepszym papierze itp. Nas jednak cieszy, to co nasze i o nas, chociaż jest to skromne. Dlatego
tym większe ukłony przed ks. Proboszczem, który zdecydował się na wydawanie parafialnej
gazetki. Przez pierwsze 4 lata gazetka w całości powstawała na plebanii. Obecnie tworzona
jest w dwóch miejscach w Czachówku i Sobikowie. „Wieści Parafialne” to gazetka w nakładzie
200-300 egzemplarzy tygodniowo, to 4 strony przeróżnych informacji. Są tu stałe rubryki takie
jak: z życia parafii, refleksja na każdą niedzielę, tweet od Papieży, czy oryginalny Weekly tweet
- wpis tygodnia, który od początku do obecnej chwili tworzy p. Kazimierz Dusza. Jestem mu za
to wdzięczny, bo dzięki temu wpisowi, bardzo często podsuwał mi myśl do głoszonych homilii.
Chodząc po kolędzie w wielu domach widziałem naszą gazetkę, a starsi ludzie ze łzami w
oczach mówili, że jest to ich kontakt z parafią, szczególnie dla tych co sami nie mogą
przyjechać do Kościoła. W ciągu tych 5 lat gazetkę tworzył sztab ludzi.
W tym miejscu chciałbym podziękować tym, którzy pomagali mi w jej powstawaniu, kiedy
byłem redaktorem naczelnym. Pozwólcie że wymienię grono osób, którym jestem wdzięczny, a
są to: p. Zbigniew Adamczyk, p. Iwona Matysiak, p. Danuta Chmielewska, pp. Bogumiła i
Kazimierz Duszowie, p. Anna Bulder, p. Elżbieta Talarek, p. Maria Fiejka, p. Krystyna
Borowska. Dziękuję również za okazywane wsparcie: p. Jadzi Jeziorskiej, p. Marcelce
Urbanowicz, p. Zofii Antosiewicz, p. Mirosławowi Masnemu, pp. Urszuli i Zdzisławowi
Tywonkom, p. Arturowi Książkowi, p. Antoninie Książek, p. Zbigniewowi Jeziorskiemu, p.
Jolancie Górzyńskiej, p. Bożennie Gostkowskiej, pp. Katarzynie i Wiesławowi Olizarowicz, p.
Zbigniewowi Talarkowi, p. Organiście i p. Kościelnemu. Kiedy po 4 latach trzeba było pożegnać
się z redakcją i objąć nowe obowiązki w Brwinowie, towarzyszyłem duchem nowemu
redaktorowi naczelnemu p. Kazimierzowi Dusza. Czytając kolejne numery naszej gazetki, które
od niego otrzymuję, muszę pogratulować p. Kazimierzowi świetnego talentu redaktorskiego. W
każdym numerze widać jego przemyślaną strategię by dotrzeć do każdego czytelnika, od
najmłodszego do najstarszego. Można też zauważyć nowe osoby, które włączają się w
redagowanie gazetki. To wszystko cieszy i niech Bogu za to będą dzięki. Z okazji jubileuszu
200 numeru „Wieści Parafialnych” p. Kazimierzowi i osobom z nim współpracującym, składam
serdeczne gratulacje i życzę dalszych sukcesów, by jak napisał w pierwszym numerze ks.
Proboszcz, „Wieści Parafialne” stały się „narzędziem do głębszego przeżycia wiary i
pogłębienia więzi z parafią”. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Brwinowa.
/ks. Mariusz Białęcki/.

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 Sobota 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 tym tygodniu odbędzie się spotkanie
formacyjne w grupach dla kandydatów do
bierzmowania, Grupa formacyjna p. Marii Fiejki:
Spotkanie w Sobikowie w sobotę 1 grudnia o
godz. 17.00, Grupa formacyjna ks. Michała: 1
grudnia, o godz. 19:00.
6. 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.
7. 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.
8. Koło Przyjaciół RM informuje, że wyjazd do
Torunia na XXVII rocznicę powstania RM
odbędzie się 01.12.2018 r.(sobota), sprzed
kościoła w Sobikowie o godz. 7.30. 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/.
9. 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 przeznaczona będzie na
utrzymanie Warszawskiego Metropolitalnego

Seminarium Duchownego.
10. To również I niedziela Adwentu. W Adwencie
zapraszamy na Msze św. roratne 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. Roratna w każdy
piątek o godz. 19.00.
11. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym ołtarzu
znajdować się będzie Drzewko Adwentowe, na
którym zawieszone są zapotrzebowania ubogich
rodzin na święta. Prosimy o zgłaszanie rodzin,
które znajdują się w potrzebie do PZC. Również
przy bocznym ołtarzu wystawiony będzie kosz,
gdzie możemy składać trwałe produkty
żywnościowe do paczek świątecznych dla
potrzebujących z naszej parafii.
12. Od soboty 8 grudnia rozpoczniemy Rekolekcje
Adwentowe. Potrwają one do wtorku włącznie.
Nauki rekolekcyjne głoszone będą podczas
wszystkich Mszy św. niedzielnych a w
poniedziałek i wtorek o godz. 10.00, 16.30
(Roraty), 18.00 i o godz. 19.30 w Czachówku. We
wtorek dzień spowiedzi. Zapraszamy do
skorzystania z tej możliwości. Spowiadać będą
zaproszeni kapłani. Rekolekcje poprowadzi ks.
Józef Aszkiełowicz, proboszcz par. Butrymańce na
Wileńszczyźnie. Taca zbierana w poniedziałek i
wtorek podczas Mszy św. będzie wyrazem
naszego podziękowania Ojcu Rekolekcjoniście Już
dziś prosimy o takie zorganizowanie sobie czasu,
aby jak najliczniej wziąć udział w rekolekcjach.
13. 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 05 grudnia.
14. W dniu 5 grudnia po Nowennie do MB NP o
godz. 18.45 w salce katechetycznej odbędzie się
spotkanie zainteresowanych wyjazdami do
Szwecji i sanatorium w Birsztanach na Litwie z
jednoczesnymi zapisami i wpłatami zaliczek.
15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”
MODLITWA ŚW. MATKI TERESY Z
KALKUTY

Panie, oto moje serce, weź je aby niosły
pomoc ubogim i cierpiącym.
Oto moje stopy, aby mogły pójść i nawiedzić
tych, którzy są samotni.
Oto mój glos dla tych, którzy potrzebują
słów pełnych miłości.
Oto moje serce, niechaj służy jedynie dla
miłości. Weź moje serce i wszystko co
posiadam.

Intencje Mszalne 25 XI 2018 – 02 XII 2018
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.), Leokadii i
Henryka Chmielewskich, Stanisławy, Ryszarda i
Tadeusza Piekarniaków, Mirosława Borowskiego
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.
Wtorek, 27.11.
18.00 + Stanisławy Jeleń w 1 rocz. śm., Jana,
Henryka, Ireny i Hanny Jeleń, Kazimierza
Kłodzińskiego
Środa, 28.11.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
Piątek,30.11.
18.00 int. wolna
Sobota,01.12.
7.10 Godzinki
7.30 Int. wolna
17.00 + Józefa Anisiewicza w 30 rocz. śm., Joanny i
Tadeusza Anisiewiczów, Weroniki i Józefa Suleckich,
Marianny i Władysława Ogonek
17.30 + Jadwigi Winiarek w 30 dni po śmierci
18.00 + Stanisława Helińskiego w 8 rocz. śm. i zm. z
rodz. Klimków, Fudeckich i Helińskich
Niedziela 02,.12.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Danuty Idaczyk w 4 rocz. śm., Władysława,
Zofii i Zenona Idaczyków, Elżbiety Mazur, Wiktorii
Gadzińskiej, Łukasza Bąbika, Celiny Głegoła
12.00 + Zofii (w 12 rocz. śm.), Józefa,Jana (w 33 rocz.
śm.), Zenona i Andrzeja Podgórskich, Feliksy Fiejka (w
12. Rocz. śm.) i ich zmarłe dzieci
13.15 + Pawła Pęczka (ur.)
Intencje spisano 23.11.2018

Tweet od Papieża
„Aby należeć do Jezusa, nie
wystarczy nie robić nic złego, trzeba
czynić dobro!.”
/Franciszek/

Refleksja na
Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Tam, gdzie
jest prawda, możemy mówić o królowaniu
i o prawdziwym Królu. Po czym to poznać? Po tym,
że nie broni się siłą, nie rządzi się logiką,
panujących na tym świecie, nie posługuje się
przemocą. Nasz król przychodzi, jako bezbronny.
Jedynie słabi i ubodzy będą stawali w Jego obronie,
po Jego stronie. Jego narodzenie się na tym świecie
ma zasadniczy cel: dać świadectwo prawdzie.
Należący do królestwa Jezusa, słuchają tego, co
mówi. Słuchający Jezusa i czyniący to, co On mówi,
opierają swoje życie na prawdzie. Dając świadectwo
prawdzie, można stracić życie. /…/ Jezus wiedział
o tym. Trzymał się słowa prawdy. Odniósł
zwycięstwo. Taki jest nasz Król, Jezus Chrystus.
/Ks. Józef Pierzchalski/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Dziwna z nas rodzina, sami królewicze,
miliardy różnych ras i kolorów,
których nie zliczę,
jeden KRÓL i jedna wiara, która świat oplata,
choć «Królestwo moje nie jest z tego

świata»,

by dać świadectwo prawdzie - Jezus
powiedział,
byś i ty służył prawdzie i o tym wiedział.

Kazimierz
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