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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
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) (Pan mym
pasterzem, nie brak mi niczego)
Drugie czytanie: 1 Kor 15, 20-26. 28 (Królestwo Boże)
Ewangelia: Mt 25, 31-46 (Chrystus będzie sądził z uczynków miłości)

JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA
On jest Królem Królów
Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. Ale co to właściwie
znaczy? Jak rozumieć ten bardzo podniosły tytuł?
Brzmi to bardzo tryumfalnie prawda? Tak, mamy
potężnego Króla, jedynego, który potrafi uzdrawiać,
jedynego, który potrafi dać życie umarłym. Tylko dla Niego śmierć nie jest przeszkodą. On
panuje nad wszystkim i nad wszystkimi. Czy znacie innego władcę, który jest tak potężny?
Nawet dzisiaj, w warunkach demokracji, władza kojarzy się nam z ludźmi, którzy chcą
rządzić i chcą żebyśmy byli im posłuszni. Chrystus jest zupełnie innym "rządzącym". On
też chce naszego posłuszeństwa, ale równocześnie daje nam zupełnie inny przykład. Czy
znacie władzę, która swoim poddanym myje stopy? Czy znacie władzę, która na miejsce
inauguracji swojego panowania wybiera śmierdzącą stajnię, władzę, która daje się opluć i
zabić z miłości do tych, co ją opluli i zabili? Jezus jest Królem triumfującym, ale jego
chwała i potęga nie jest z tego świata, co znaczy, że jest zupełnie inna od naszego
ziemskiego rozumienia potęgi. Zamiast pałacu Chrystus wybrał brud i ubóstwo, zamiast
korony dał sobie włożyć na głowę cierniowe kolce, zamiast tronu wybrał belkę Krzyża.
Taki jest nasz Król.
Tak się składa, że słowa z dzisiejszej Ewangelii nie są łatwe i mogą nas wytrącić z
przyjemnego świętowania uroczystości Króla Wszechświata. Bo co dziś słyszymy od
Jezusa? "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". Czy my katolicy rozumiemy te słowa?
Oczywiście, o ile za "najmniejszych" podstawimy starszą osobę, albo biedne dziecko, to
jeszcze jakoś jesteśmy w stanie zaakceptować te wymagania. Może nawet czasem je
wypełniać. Ale przecież te słowa odnoszą się do wszystkich. Dosłownie do wszystkich.
Chrystus przecież mieszka w każdym człowieku. To znaczy, że mieszka też w osobie
której nie znosisz, a może nawet nienawidzisz. Mieszka w denerwującym cię szefie, we
wkurzającej teściowej, w irytującej sąsiadce. Jak mawiała Matka Teresa z Kalkuty, bieda
to nie tylko ubóstwo, ale też niedostatki duchowe, psychiczne i emocjonalne - wszystko to
czyni człowieka potrzebującym. Nie jest to łatwe, bo mierząc się na poważnie z
wymaganiami jakie stawia nam Jezus, można w pewnym momencie zderzyć się z
prawdą, która rozsypie na kawałki naszą bardzo wygodną i przyjemną wizję
rzeczywistości. Ale czy właśnie nie o to chodzi naszemu Królowi?
/Za
Deon.pl – Oprac. .K. Dusza/
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorki i czwartki
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 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. II/
/rozmawia Kazimierz Dusza/
K.D. - 7. września 2014 roku odprawił ks. dr.
pierwszą mszę św. w kaplicy w Czachówku i
trwa to do dzisiaj. Poznał ksiądz już prawie
wszystkich parafian. Jacy jesteśmy w księdza
odbiorze?
Ks. C.S. - Panie Kazimierzu, zadaje Pan dziwne
pytanie. Powiem Panu tak. W Czachówku, jak i
w całej parafii sobikowskiej, mieszkają normalni
ludzie. Proszę jednak pamiętać, że normalność
staje się współcześnie czymś bardzo cennym.
Próbuje się bowiem budować świat bez norm.
Pan jako architekt wie to dobrze. Normy są
bardzo ważne. Dodam w tym miejscu, że w
życiu chrześcijańskim normą jest żyć jak
Chrystus. To On wyznacza normy, objawia
człowiekowi człowieka, On jest naszą normą i
normalnością. W Sobikowie spotkałem wielu
ludzi, którzy całym sercem chcą naśladować
Pana Jezusa, chcą jak On miłować Ojca i ludzi.
K.D. - Był ks. dr konsultantem teologicznym filmu: „Popiełuszko. Wolność jest w nas”
Proszę o jakąś ciekawostkę przy pracy nad filmem?
Ks. C.S. - Jedna scena. Jesteśmy w Częstochowie, na Jasnej Górze. Kręcone są zdjęcia
plenerowe oraz we wnętrzach – w zakrystii i oczywiście w Kaplicy Matki Bożej.
Nagrania we wnętrzach robione były nocą. Siedzę właśnie w Kaplicy. Cała ekipa jest w
zakrystii. Odkrywam, że poza mną nikt nie siedzi w Kaplicy. Obraz jest odsłonięty.
Jedynie Ona – Czarna Madonna – patrzy na mnie. Tak jakby patrzyła tylko na mnie.
Jesteśmy sami. Ona i ja pod Jej spojrzeniem. Odważyłem się jak nigdy wcześniej.
Popatrzyłem śmielej w Jej oczy. Miałem poczucie jakby patrzyła tylko na mnie. Trwało
to kilka minut. Potem ktoś wszedł do Kaplicy… Tamto wzajemne zapatrzenie się,
tamto unikatowe doświadczenie zostało. Patrzymy na siebie. /c.d.n./

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz
z pracy drugich

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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. Po wszystkich Mszach św. nasz Parafialny
Zespół Caritas zbiera ofiary do puszek na rzecz
swoich podopiecznych, w tym jednej rodziny
syryjskiej w ramach programu Caritas Polska
„Rodzina Rodzinie”.
3. Po Mszy św. o godz. 13:15 spotkanie dla dzieci
klas IV w ramach przygotowania do Rocznicy I
Komunii Św.
4. Nasz organista p. Tomasz rozpoczął
roznoszenie opłatków na stół wigilijny. Zostały
one poświęcone w ubiegłym tygodniu na Mszy
św. o godz. 12.00. Prosimy o życzliwe przyjęcie p.
Tomasza. W naszej parafii opłatki roznosi tylko
on. Przestrzegamy przed oszustami.
5. W przyszłą niedzielę I niedziela Adwentu.
Ofiary na tacę zbierane tego dnia przeznaczone są
na utrzymanie Warszawskiego Metropolitalnego
Seminarium Duchownego. W imieniu Księdza
Rektora i kleryków skłamy serdeczne Bóg zapłać.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Informujemy, że według aktualnych
obostrzeń 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.
11. 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
Jezu, Boski więźniu miłości, kiedy
rozważam Twoją miłość i wyniszczenie się
dla mnie, to zmysły mi ustają. Kryjesz
swój majestat niepojęty i zniżasz się do
mnie nędznej. O Królu chwały, choć taisz
swą piękność, jednak wzrok mej duszy
rozdziera zasłonę. Widzę anielskie chóry,
które nieustannie oddają Ci cześć, i
wszystkie Moce niebieskie, które Cię
nieustannie wielbią i nieustannie mówią:
Święty, Święty, Święty
/Dz. 80/

Papież Franciszek do Polaków
„Papież Franciszek podczas środowej audiencji
generalnej w Watykanie mówił o Święcie
Niepodległości w Polsce. Przytoczył słowa Jana
Pawła II o tym, że nie można zrozumieć historii
Polski bez Chrystusa. "Niech Bóg błogosławi
Polskę" - powiedział Ojciec Święty.
Zwracając się do Polaków obecnych na placu
Świętego Piotra papież powiedział po włosku:
"Dzisiaj w Polsce obchodzone jest Święto
Niepodległości. W kontekście tego wydarzenia
pragnę wspomnieć to, co powiedział święty Jan
Paweł II: +Nie można bez Chrystusa zrozumieć
dziejów Polski+". Słowa te polski papież
wypowiedział w Warszawie podczas pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku.
Franciszek dodał następnie mówiąc do Polaków:
"Służąc Ojczyźnie, trwajcie w wierności Ewangelii i
tradycji Ojców. Niech Bóg błogosławi Polskę i

każdego z was".

/Watykan 11.11.2015, r./

Intencje Mszalne 22 XI 2020 – 29 XI 2020
Niedziela, 22.11.
8.30 (Czachówek) + Eugeniusza Bednarka, Mariusza
Glinki
8.30 (Czachówek) + z rodz. Godlewskich
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
Poniedziałek 23.11.
17.00 + Marianny Michalskiej (greg. 18)
17.30 + Jerzego Andziaka (greg. 2)
18.00 + Leszka Urbanowicza w dwa miesiące po
śmierci
Wtorek, 24.11.
17.00 + Marianny Michalskiej (greg. 19)
17.30 + Jerzego Andziaka (greg. 3)
18.00 + Elżbiety Słomczyńskiej
Środa, 25.11.
17.00 + Marianny Michalskiej (greg. 20)
17.30 + Jerzego Andziaka (greg. 4)
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Czwartek, 26.11.
7.00 + Marianny Michalskiej (greg. 21)
7.30 + Jerzego Andziaka (greg. 5)
Piątek, 27.11.
17.30 + Marianny Michalskiej (greg. 22)
18.00 + Jerzego Andziaka (greg. 6)
Sobota, 28.11.
17.30 + Marianny Michalskiej (greg. 23)
18.00 + Jerzego Andziaka (greg. 7)
Niedziela, 29.11.
8.30 (Czachówek) + Zbigniewa Gajownika
8.30 (Czachówek) + Stanisława Jelenia w 3 rocz. śm.
10.00 + Pawła Pęczka (ur.) i Piotra Pęczka i zm.
dziadków Pęczków
10.00 + Marianny Bąbik – int. od rodz. Bartosów
12.00 + Jerzego Andziaka (greg. 8)
12.00 + Andrzeja Rosłona (im.), Stanislawy i Józefa
Rosłonów
CHRZEST: Antoni Bąk, Wojciech Józef Gajownik
13.15 + Marianny Michalskiej (greg. 24)
13.15 + Stanisława Helińskiego w 10 rocz. śm., zm. z
rodz. Fudeckich, Klimków i Helińskich
Intencje spisano .19.11.2020 r.

Tweet od Papieża
„Ten, kto się modli nigdy nie jest sam. Jezus
obejmuje nas swoją modlitwą, abyśmy mogli
modlić się w Nim i przez Niego. To jest dzieło
Ducha Świętego. Ewangelia zaprasza nas do
modlitwy do Ojca w imię Jezusa”. /Franciszek/

Refleksja na
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata
Sąd Ostateczny, który obejmie wszystkich
(nie tylko chrześcijan), będzie symbolicznym aktem
separacji, oddzielania. Jezus, Dobry Pasterz, ale także
Sędzia, oddzieli "owce od kozłów", dobro od zła, miłość
od grzechu. Kryterium separacji nie będzie tylko wiara, ale
praktyczne czyny miłosierdzia i miłości. Jezus utożsamia
się z najmniejszymi. Żaden gest dobroci i miłosierdzia
wobec nich nie będzie zapomniany. Najmniejszymi są
wszyscy uczniowie Jezusa, ale również każdy człowiek
potrzebujący, biedny cierpiący w sposób duchowy,
moralny czy materialny, który staje na naszej drodze,
prosząc wprost lub w sposób milczący. I więcej,
najmniejszym jest każdy z nas. Wszyscy potrzebujemy
akceptacji, miłosierdzia, współczucia, życzliwości,
miłości……
/Deon – Stanisłąw Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Chciałbyś usłyszeć – „Pójdź błogosławiony
u Ojca mojego” gdy przed Sądem będziesz
postawiony?
czy „Idź precz ode Mnie, przeklęty, w

ogień wieczny”?

Wybór już dziś należy do ciebie i to bardzo
znaczny,
by nikt nie był głodny, nagi i spragniony
a gdy jest chory czy w więzieniu, był
odwiedzony.
Kazimierz

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