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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31 (Poemat o dzielnej niewieście)
Psalm responsoryjny: Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b) (Szczęśliwy człowiek, który
służy Panu)
Drugie czytanie: 1 Tes 5, 1-6 (Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie)
Ewangelia: Mt 25, 14-30 (Przypowieść o talentach)
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W sobotę 21 listopada obchodzone jest w Kościołach tradycji
katolickiej Święto Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. To samo
święto w religii prawosławnej, (według kalendarza gregoriańskiego
4 grudnia) nosi nazwę święta Wprowadzenia Bogurodzicy (Matki
Bożej) do Świątyni..

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorki i czwartki
kancelaria nieczynna

W tradycji wywodzącej się z apokryfów, m.in. z Protoewangelii
Jakuba, Maryja będąc małą dziewczynką została przedstawiona w
Świątyni jerozolimskiej i przy niej się wychowała jako dziewica aż
do osiągnięcia wieku zamążpójścia, czyli dwanaście i pół roku.
Wiek dziecięcy podyktowany był obowiązkiem zachowania
czystości rytualnej. W
świątyni
przebywały
dziewczynki
przed
osiągnięciem dojrzałości,
które tkały m.in. zasłonę
przybytku, oddzielającą
Miejsce
Święte
od
Najświętszego.
W Jerozolimie od III w.
czczone jest miejsce
narodzin Maryi Panny. Dzisiaj pokazywane jest ono w podziemiach
Bazyliki św. Anny w dzielnicy muzułmańskiej. Tradycja ta pozostaje
w bezsprzecznym związku z apokryficznym opisem ofiarowania i
przebywania Maryi w świątyni, która zlokalizowana jest w pobliżu.
Kobiety przeznaczone na służbę w świątyni mieszkały w pokojach
przylegających do Świątyni,
W Kościele katolickim wspomnienie ofiarowania NMP jest
szczególnym świętem sióstr klauzurowych.
/Opr.K.Dusza/

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 18.00
*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

WYWIAD RZEKA Z KS. DR. HAB.
CEZARYM SMUNIEWSKIM PROFESOREM AKADEMII SZTUKI
WOJENNEJ /cz.I/
/rozmawia Kazimierz Dusza/
K.D. - 17 lat kapłaństwa. Był ks. rok wikariuszem w Parafii M.B.
Nieustającej Pomocy w Pruszkowie, 4 lata w parafii św. Stanisława
Kostki w Warszawie na Żoliborzu, rok w Parafii św. Barbary w
Warszawie. Kolejne 4 lata posługiwał ks. dr w Parafii Świętej Trójcy
w Warszawie na Solcu a teraz już 6 lat wspomaga ks. naszą parafię.
Jak ocenia ks. naszą wspólnotę na tle innych parafii?
Ks. C.S. - Każda parafia ma swoją specyfikę, każda jest inna. W
Pruszkowie stawiałem pierwsze kroki jako ksiądz. Wtedy też
rozpocząłem studia doktoranckie. U Księdza Popiełuszki - w Parafii
św. Stanisława Kostki - byłem zaangażowany w szerzenie kultu ks. Jerzego oraz kończyłem rozprawę
doktorską. Po tej parafii były dwa lata spędzone w Rzymie, gdzie uczyłem się pracy naukowej bardziej
intensywnie niż w Polsce. Następnie, posługując u św. Barbary na Koszykach byłem zarazem
diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej. Później, mieszkając na Solcu podjąłem pracę na uczelni.
Teraz jestem skoncentrowany na pracy akademickiej, która daje mi dużo satysfakcji. Na tym tle
parafia w Sobikowie jest trochę jak kurort. W niedzielę właśnie tu odpoczywam. Tu zajmuję się
zupełnie innymi sprawami niż w ciągu całego tygodnia.
K.D. Proszę księdza. 8 grudnia minie 7 lat od pierwszego kontaktu Księdza profesora z naszą parafią
czyli rekolekcji adwentowych. Jakie wrażenia odniósł ksiądz i co zapamiętał z tamtego czasu?
Ks. C.S. - Rekolekcje, które kiedyś poprowadziłem w Sobikowie, i które były moim pierwszym
kontaktem z tą Parafią, wspominam jako czas obserwowania Księdza Proboszcza. Właśnie tak.
Obserwowałem Księdza Prałata bardzo uważnie, jak on sobie radzi w tych nowych realiach pośród
sadów i pól uprawnych. Cieszyłem się, że jest mu tu dobrze, że są obok niego życzliwi ludzie,
zaangażowani w parafię, chcący robić dobre rzeczy razem.
K.D. - Kolejnym spotkaniem był udział księdza 6 stycznia 2014 r. przy odznaczeniu 3 naszych parafian
w Archikatedrze Warszawskiej przez kard. Kazimierza Nycza medalami „Zasłużony dla Archidiecezji
Warszawskiej” Jak do tego doszło?
Ks. C.S - To bardzo proste. Byłem wtedy w Katedrze ponieważ będąc diecezjalnym Asystentem Akcji
Katolickiej towarzyszyłem odznaczanym wówczas członkom tej organizacji. /c.d.n./

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Bóg jest Miłością! Jego Syn pragnął upowszechnić wśród ludzi to
przekonanie, pragnął dodać nam otuchy i wiary, że wędrówka
człowieka na ziemi nie jest wygnaniem i karą, lecz zadaniem, by przez
dzieła miłości czynić sobie ziemię poddaną, bardziej ludzką i w pełni
Bożą

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś obchodzimy w Kościele

7. Informujemy, że według aktualnych obostrzeń

Powszechnym Światowy Dzień Ubogich pod
hasłem Wyciągnij rękę do ubogiego. Prosimy
o uwzględnienie w modlitwie intencji za
ubogich i niosących konkretną pomocy na
rzecz potrzebujących w szczególności za
członków i wolontariuszy naszego
parafialnego Caritas.
2. Dziś o godz. 13.15 Msza św. i spotkanie
dla rodziców i dzieci przygotowujących się
do I Komunii św. ze szkoły w Dobieszu.
3. Dziękujemy wszystkim, którzy w dobie
pandemii i rozchwiania emocjonalnego w
naszym kraju podjęli się Adoracji
Najświętszego Sakramentu w piątek 13
listopada w Sobikowie. Szczególnie dziękuję
inspiratorom z KPRM i PZC. Adorację
kontynuować będziemy każdego trzynastego
dnia miesiąca.
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”. Za tydzień o godz. 13:15
spotkanie dla dzieci klas IV w ramach
przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.
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.

związanych z pandemią od dnia 7.11. obowiązuje
współczynnik 15 m² powierzchni na jedną osobę
w kościołach, co umożliwia uczestnictwo 27
osobom na każdej mszy świętej w kościele w
Sobikowie.

6. Nadal zwracamy się z prośbą o indywidualne
wpłaty na konto lub bezpośrednio do kancelarii na
pokrycie kosztów malowania kościoła. Wszelkie
wpłaty indywidualne są wpisywane do Księgi
Darczyńców i mogą być odliczane od podatku.

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny”
i „Niedziela”. W zakrystii jest do odbioru
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik
parafialny.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Akt zdania się zupełnego na wolę Bożą, która
jest dla mnie miłością i miłosierdziem samym.
Akt Ofiarowania
Jezu, Hostio, którego w tej chwili przyjęłam do serca
swego, a w tym zjednoczeniu z Tobą ofiaruję się Ojcu
niebieskiemu jako hostia ofiarna, zdając się zupełnie i
całkowicie na najmiłosierniejszą, świętą wolę Boga
mojego. Od dziś wola Twoja, Panie, jest mi pokarmem.
Masz całą istotę moją, rozporządzaj mną według swych
Boskich upodobań. Cokolwiek poda mi Twoja ojcowska
dłoń, przyjmuję z poddaniem się, spokojem i radością.
Nie lękam się niczego, jakkolwiek mną pokierujesz, i
spełnię przy pomocy Twej łaski wszystko, czegokolwiek
ode mnie zażądasz. Już teraz nie lękam się żadnych
natchnień Twoich ani (23) ich [nie] badam z niepokojem,
dokąd one mnie zaprowadzą. Prowadź mnie, o Boże,
drogami, jakimi Ci się podoba; zaufałam całkowicie woli
Twojej, która jest dla mnie miłością i miłosierdziem
samym. Każesz pozostać w tym klasztorze - pozostanę;
każesz przystąpić do dzieła - przystąpię; pozostawisz
mnie do śmierci w niepewności co do dzieła tego - bądź
błogosławiony; dasz mi śmierć wtenczas, kiedy po ludzku
zdawać się będzie, że najbardziej potrzeba mojego życia
- bądź błogosławiony. Zabierzesz mnie w młodości - bądź
błogosławiony; dasz mi doczekać sędziwego wieku bądź błogosławiony; dasz zdrowie i siły - bądź
błogosławiony; przykujesz mnie do łoża boleści, choćby
[na] życie całe - bądź błogosławiony; dasz same zawody
i niepowodzenia w życiu - bądź błogosławiony;
dopuścisz, aby moje najczystsze intencje były potępione
- bądź błogosławiony; dasz światło umysłowi mojemu bądź błogosławiony; pozostawisz mnie w ciemności i we
wszelakiego rodzaju udręczeniu - bądź błogosławiony.
Od tej chwili żyję w najgłębszym spokoju, bo sam Pan
niesie mnie na ręku swoim. On, Pan niezgłębionego
miłosierdzia, wie, że Jego samego pragnę we wszystkim,
zawsze i wszędzie.
/Dz. 1264/

Intencje Mszalne 15 XI 2020 – 22 XI 2020
Niedziela, 15.11.
8.30 (Czachówek) Dziękczynna p. Zofii Antosiewicz
8.30 (Czachówek) + Zofii Pieniążek
10.00 + Witolda Winiarka (im.)
10.00 + Eugeniusza Urbanowicza w 13 r. śm., Wiktorii
i Antoniego, Władysława, Leszka i Zbigniewa
Urbanowiczów, Jana i Władysławy Wróblewskich
12.00 + Marianny Michalskiej (greg. 10)
12.00 + Heleny, Franciszka i Władysława Tokajów
13.15 + Rafała Świątkiewicza w 3 rocz. śm.
13.15 + Wiesława Michalskiego w 6 rocz. śm.,
Aleksandry Jędral w 6 rocz. śm. i zm. z rodz. Jędralów,
Michalskich i Krawczyków
Spotkanie dla dzieci I - Komunijnych ze szkoły w
Dobieszu
Poniedziałek 16.11.
17.30 + Marianny Michalskiej (greg. 11)
18.00 + Marka Stanisława Ratyńskiego w 30 dni po
śmierci
Wtorek, 17.11.
18.00 + Marianny Michalskiej (greg. 12)
Środa 18.11.
17.30 + Marianny Michalskiej (greg. 13)
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Czwartek, 19.11.
7.30 + Marianny Michalskiej (greg. 14)
Piątek, 20.11.
18.00 + Marianny Michalskiej (greg. 15)
Sobota, 21.11.
18.00 + Marianny Michalskiej (greg. 16)
Niedziela, 22.11.
8.30 (Czachówek) + Eugeniusza Bednarka
10.00 + Zygmunta (w 8 rocz. śm.) i Krystyny
Głowackich, zm. z rodz. Głowackich i Jaroszów
10.00 + Jerzego Andziaka (greg. 1)
12.00 + Leokadii (w 1 rocz. śm.) i Tadeusza Rosłonów,
Mieczysławy Filutowskiej
12.00 + Stanisława, Adeli i Walentego Szturemskich,
Stanisławy, Franciszka i Stefana Szymańskich
13.15 + Marianny Michalskiej (greg. 17)
13.15 + Andrzeja Grzesikiewicza – int. od rodz.
Rotuskich
Intencje spisano .12.11.2020 r.

W tym tygodniu pożegnaliśmy
w naszej wspólnocie parafialnej
ŚP. Ryszarda Wrochnę, l.87 z Karoliny.

Tweet od Papieża
„Wszyscy możemy dawać bez
oczekiwania czegoś w zamian, czynić
dobro, nie żądając tego samego od osoby,
której pomagamy. Dlatego właśnie Jezus
zaleca: „Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie!” (Mt 10, 8).
Franciszek/

Refleksja na
Trzydziestą Trzecią Niedzielę Zwykłą
Każdy z nas ma talenty, które może
zaoferować innym ludziom. Jeśli są one
przez nas skrywane, wtedy nie służą nam, ale też i ludziom,
których stawia na naszej drodze Bóg. Talenty są po to, aby
je odkrywać, ale też i rozwijać. Wtedy możliwy jest nie tylko
nasz osobisty rozwój, ale i całego świata. Jesteśmy
codziennie wezwani do budowania lepszego jutra. Jest to
możliwe tylko wtedy, gdy użyjemy naszych talentów…
Jezus w przypowieściach przedstawił dlaczego tak ważne
jest rozwijanie naszych talentów. Zakopywanie ich lub
oczekiwanie, że kiedyś same się rozwiną nie ma
najmniejszego sensu. Nic bowiem się nie zmienia, tylko
mija bezpowrotnie czas, którego mamy ograniczoną ilość.
To czas nadaje pewnej dynamiki naszemu życiu. Obyśmy
zawsze wykorzystali dobrze to, co dał nam Bóg, ale też i
czas, którego zawsze mamy mało. /Deon – Mariusz Han SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Bóg obdarzył każdego sprawiedliwie,
chociaż nie równo, lecz bardzo uczciwie,
i uczynił to z wielkiej do ludzi miłości,
gdyż dał « … każdemu według
jego zdolności …»
Lecz biada tym, którzy nie wykorzystali
swoich talentów i umiejętności.
bo jako nieużyteczni - wyrzuceni zostaną
w ciemności.
Kazimierz

W następnych WP –cd. „Wywiad rzeka” z ks. dr.
hab. Cezarym Smuniewskim cz. II

Wieczny Odpoczynek racz mu dać
Panie….
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