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Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 39(289) rok VII

29.11.2020 r.
Pierwsza Niedziela Adwentu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iż 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 (Obyś rozdarł niebiosa i
zstąpił)
Psalm responsoryjny: Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4) (Odnów
nas, Boże, i daj nam zbawienie)
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 3-9 (Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa)
Ewangelia: Mk 13, 33-37 (Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie)

ADWENT 2020
Adwent jest to czas oczekiwania.
Oczekujemy na przyjście Pana. Kościół nam
mówi w czytaniach, że czekamy na
powtórne przyjście Jezusa i Święta Bożego
Narodzenia. W tym roku to oczekiwanie jest
inne niż pamiętamy. Są ograniczenia w
kontaktach międzyludzkich aby nie
przenosić groźnego wirusa. Nie wiemy jak będzie wyglądał nasz następny tydzień
– czy będzie można wyjść z domu, czy kościoły będą otwarte? Oczekujemy na
nieznane – nie wiemy co nas jeszcze spotka, czasy są bardzo niepewne. Jednak
wierzymy, że ponad 2000 lat temu na świat przyszedł Bóg jako człowiek, przyszedł
aby nam dać życie wieczne- największy prezent. Chcemy świętować to
wydarzenie 25 grudnia być może z mniejszą liczbą prezentów (galerie handlowe
zamknięte), bez odwiedzin rodzinnych (strach przed zarażeniem koroną) ale może
przez to bardziej z Bogiem, w małym dziecku Jezusie Chrystusie narodzonym w
szopie.
Kościół chce abyśmy też w czasie Adwentu pamiętali, że Pan powiedział : przyjdę
niebawem. W katechizmie KK możemy przeczytać:
„675 Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która
zachwieje wiarą wielu wierzących.569 Prześladowanie, które towarzyszy jego
pielgrzymce przez ziemię,570, odsłoni <tajemnicę bezbożności> pod postacią
oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę
odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo
Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia
samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele.571”
I ten cytat powinien być naszą refleksją na ten Adwent – inny niż wszystkie
dotychczas. .
/Opr. Jan Hulanicki/
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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. III/
/rozmawia Kazimierz Dusza/
K.D. - Jest ksiądz autorem kilkudziesięciu publikacji. Ostatnia z nich
to rozprawa habilitacyjna z nauk o bezpieczeństwie
„Bezpieczeństwo narodowe Polski w perspektywie aksjologicznej.
Prezydent Lech Wałęsa” Co to za książka, jaki system wartości
opisuje i co wynika z tego opracowania?
Ks. C.S. - Jest to opracowanie naukowe mówiące o wartościach, w oparciu o które
realizowana była oficjalna polityka pałacu prezydenckiego w tym co dotyczyło tworzenia
bezpieczeństwa narodowego Polski. Analizie poddałem jedynie materiał źródłowy z okresu
prezydentury Lecha Wałęsy. Podjęcie tego tematu związane jest z prowadzonymi pod
moim kierownictwem badaniami koncentrującymi się na aksjologii tworzenia
bezpieczeństwa narodowego Polski. Uważam, że nadal nie znamy tamtego okresu. A
przecież wtedy tworzyliśmy III RP. Oczywiście nie robiliśmy tego jak robi się coś zupełnie
nowego. Mieliśmy ponad tysiącletnie doświadczenie życia narodowego i państwowego,
mieliśmy tradycję polityczną i specyficzne umiłowanie wolności, mieliśmy doświadczenie
potęgi kultury i wojska, mieliśmy za sobą różne doświadczenia z naszymi sąsiadami. Wtedy
też odkrywaliśmy, że nasze polityczne DNA jest republikańskie i chrześcijańskie, że w
naszych duszach wieje wiatr środkowej Europy, że bez tego wiatru Stary Kontynent nie
będzie sobą. Oczywiście, nadal odkrywamy wartości, które nas kształtują. Nadal
odkrywamy jak wiele możemy i powinniśmy dać Europie. W pierwszych latach III RP
ulegliśmy presji, że to co nasze, co dotychczasowe, że nasza tradycja i wyjątkowość, że
nasza wiara i przywiązanie do Ojcowizny są zaściankowe, są bez przyszłości, że trzeba się
pozbyć balastu. Wmawiano nam, że bycie Polakiem, że bycie chrześcijaninem, że nasze
zaangażowanie w Kościół, że nasza troska o rodzinę są mało współczesne. Wmawiano nam
(czasami nadal się to dzieje), że powinniśmy zapomnieć o tym co było, że historię należy
zamknąć w nieotwieranych archiwach. Iluż to Polaków zachłysnęło się wówczas ideą
budowania przyszłości bez czerpania z historii, bez odwołania się do żywej siły Narodu, siły
wspólnoty politycznej, która w oparciu o konkretne wartości buduje swoją codzienność i
przyszłość.
K.D. - Na koniec, jakie są ks. profesora plany na najbliższe lata, związane z naszą parafią?
Ks. C.S. - Robię to, co Ksiądz Proboszcz mi zleci. Mogę powiedzieć tak: jego wola i decyzje
są moimi planami związanymi z Parafią. Modlę się za niego, rozmawiam z nim, czasami
podsuwam jakieś pomysły. I tyle. Resztę zrobi Pan Bóg. On jest naszą przyszłością.
K.D. - Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać.

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
W poznaniu woli Bożej znajdujemy pełny i całkowity spokój. Wola Boża jest zawsze powiązana
z miłością, dobrocią i miłosierdziem, z mądrością i wszechwiedzą Boga, który patrzy na
początek i kres naszego życia. On jeden jest nieomylny w układaniu planów

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Rozpoczynamy nowy rok duszpasterski.
Będzie on przeżywany pod hasłem: "Zgromadzeni
na świętej wieczerzy". Ofiary na tacę zbierane dziś
przeznaczone są na utrzymanie Warszawskiego
Metropolitalnego Seminarium Duchownego. W
imieniu Księdza Rektora i kleryków składamy
serdeczne Bóg zapłać
2. W tym tygodniu odbędzą się spotkania
formacyjne w grupach dla kandydatów do
bierzmowania, Grupa formacyjna - p. Agnieszka
Salamon w czwartek 3 grudnia godz. 18.00, - p.
Maria Fiejka, w piątek 4 grudnia o godz. 17:00.
3. 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.
Roratna z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa.
Od godz. 9.30 pójdziemy z Komunią św. do
chorych. W I Sobotę miesiąca ze względu na
Roraty nie będzie Mszy św. o Niep. Sercu Maryi.
Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach.
4. 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 malowania
kościoła.
5. Nasz organista p. Tomasz rozpoczął
roznoszenie opłatków na stół wigilijny. Zostały
one poświęcone 15 listopada na Mszy św. o godz.
12.00. Prosimy o życzliwe przyjęcie p. Tomasza.
W naszej parafii opłatki roznosi tylko on.
Przestrzegamy przed oszustami.
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. W okresie przedświątecznym nasi ministranci
rozprowadzać będą ręcznie wykonane świece,
ozdoby choinkowe i stroiki bożonarodzeniowe.
Dochód z ich sprzedaży zasili fundusz
ministrancki.
8. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym ołtarzu
znajduje się kosz, gdzie możemy składać trwałe
produkty żywnościowe do paczek świątecznych
dla potrzebujących z naszej parafii.
9. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z

uprzejmą prośbą do właścicieli sklepów i firm o
wsparcie tegorocznej akcji ”Mikołaj” dla dzieci,
która odbędzie się 6 grudnia po Mszach św. w
Czachówku o godz. 8.30 i Sobikowie po 13.15.
Dary w postaci słodyczy, przyborów szkolnych,
ofiary pieniężne itp. prosimy o dostarczenie do
końca listopada do kancelarii parafialnej lub
zakrystii.
10. Za tydzień, w II niedzielę Adwentu obchodzić
będziemy Dzień modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie. Po raz XX modlić się
będziemy za wiernych tworzących Kościół
katolicki na Wschodzie. Tego dnia po Mszach św.
przeprowadzona będzie także zbiórka do puszek.
11. Ze względu na okres pandemii nie planujemy
rekolekcji adwentowych w kościele. Prosimy o
uczestniczenie w nich w sposób zdalny. Linki do
nich podamy w późniejszym terminie. W
Adwencie spowiadać będziemy każdego dnia
podczas Mszy św. wieczornych. Zapraszamy
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Dziś do „Niedzieli” dołączona jest
płyta z ogólnopolskimi rekolekcjami Oddanie33.
W zakrystii jest do odbioru listopadowy numer
miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Nadchodzi Adwent, pragnę przygotować
swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez
cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką
Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę
cichości, przez którą znalazła upodobanie w
oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku
wytrwam w tym postanowieniu. /Dz. 139

Papież Franciszek nie tylko do
Polaków
„Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi
Panny i świętego papieża Polaka, proszę Boga,
aby obudził w sercach wszystkich szacunek
dla życia naszych braci, zwłaszcza
najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym,
którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także
wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości.
Niech Bóg Wam błogosławi!”

Intencje Mszalne 29 XI 2020 – 06 XII 2020
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
Poniedziałek 30.11.
7.00 + Jerzego Andziaka (greg. 9)
17.30 + Andrzeja Mirosława Grzesikiewicza w 30 dni
po śmierci
18.00 + Marianny Michalskiej (greg. 25)
Wtorek, 1.12.
7.00 + Jerzego Andziaka (greg. 10)
17.00 + Henryka Zielińskiego w 30 dni po śmierci
17.30 + Leszka Urbanowicza (ur.)
18.00 + Marianny Michalskiej (greg. 26)
Środa, 2.12.
17.00 + Marianny Michalskiej (greg. 70)
17.30 + Jerzego Andziaka (greg. 11)
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Józefa Anisiewicza, Weroniki i Józefa Szuleckich,
Marianny i Władysława Ogonek
Czwartek, 3.12.
7.00 + Jerzego Andziaka (greg. 12)
7.30 + Marianny Michalskiej (greg. 28)
Piątek, 4.12.
17.30 + Marianny Michalskiej (greg. 29)
18.00 + Jerzego Andziaka (greg. 13)
19.00 (Czachówek) O bł. Boże dla Aleksandry i
szczęśliwy przebieg ciąży
Sobota, 5.12.
7.00 + Marianny Michalskiej (greg. 30)
17.00 + Stanisława Krawczyka
17.30 + Jerzego Andziaka (greg. 14)
18.00. + Danuty Idaczyk, Władysława, Zofii i Zenona
Idaczyków, Elżbiety Mazur, Łukasza Bąbika, Celiny i
Franciszka Glegołów, Wiktorii i Stanisława
Gadzińskiego
Niedziela, 06.12.
8.30 (Czachówek) + Henryka Anisiewicza
8.30 (Czachówek) + Marianny i Stanisława Mrozików,
Anny i Karola Chmielewskich
10.00 + Heleny Makulskiej w 12 rocz. śm., Stefana,

Tweet od Papieża
„Każde dziecko potrzebuje
przyjęcia i obrony, pomocy i
ochrony, począwszy od
matczynego łona.”. Franciszek/
Jana i Mariana Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek
10.00 + Barbary Ostrowskiej i Jadwigi Oktaba
12.00 + Wiesława Kopyta (im.), Anny i Jana Wrotków
12.00 + Jerzego Andziaka (greg. 15)
13.15 + Józefa Szweda w 16 r. śm., Alicji Szwed, Marianny i
Stanisława Szymańskich
Intencje spisano .26.11.2020 r.

Refleksja na
Pierwszą Niedzielę Adwentu
Słowo "adwent" oznacza "przyjście,
obecność". W świecie starożytnym oznaczało
przybycie urzędnika, dostojnika, albo króla, cesarza na
prowincję. W języku religijnym pogańskim oznacza
objawienie się bóstwa. Chrześcijanie przejęli je,
odnosząc do Jezusa. To sam Chrystus jest Władcą,
Królem, Bogiem, który zstępuje na prowincję, na
ziemię, objawia się człowiekowi. "Bóg nawiedził swój
lud". jest wśród nas, nigdy nie wycofał się z naszego
życia, z naszego świata. Jego obecność teologowie
określają terminem "już i jeszcze nie". "Już", ponieważ
Wcielenie jest faktem. "Jeszcze nie", gdyż obecność
Boga objawi się w całej pełni, majestacie i chwale w
czasie Paruzji, a w indywidualnym wymiarze w chwili
naszej śmierci./Deon – Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy czas ten nadejdzie…». i nikt na świecie
tego na szczęście wiedzieć nie może,
tylko Ty Sprawiedliwy i Miłosierny Boże,
a więc czuwajmy, w Bogu w Trójcy Jedynemu
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
Kazimierz

W następnych WP – O Świętym Mikołaju w
Belgii i na Zachodzie – Pani Agnieszka Salamon
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