Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr34 (327) rok VIII

24.10.2021 r.
Trzydziesta Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Jr 31, 7-9 (Pan wybawił swój lud)
Psalm responsoryjny: Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a) (Pan Bóg
uczynił wielkie rzeczy dla nas)
Drugie czytanie: Hbr 5, 1-6 (Chrystus kapłanem na wieki)
Ewangelia: Mk 10, 46b-52 (Uzdrowienie niewidomego z Jerycha)

ŚWIĘTO ŚW. SZYMONA i ŚW. JUDY TADUSZA
28 października wspominamy św. Szymona Apostoła i św. Judy
Tadeusza. Apostoł Szymon był jednym z dwunastu apostołów, który
zginął śmiercią męczeńską. Jest świętym Kościoła katolickiego i
prawosławnego.
Św. Mateusz i św. Marek nazywają go również Kananejczykiem,
dlatego niektórzy z Ojców Kościoła przypuszczali że pochodził z Kany
Galilejskiej i był młodym panem, na którego weselu Pan Jezus uczynił
pierwszy cud w Kanie Galiliejskiej.
Jednak współczesna egzegeza w
słowie „Kananejczyk” dopatruje się
znaczenia „gorliwy”, „zelota”. Tak go
nazywa św. Łukasz. Terminem tym
określano
najgorliwszych
z
faryzeuszów, którzy dążyli do powrotu
do czystości mojżeszowej. Do Zelotów
należał także św. Paweł. Św. Szymon
był bratem Apostołów – św. Jakuba
Młodszego i św. Judy Tadeusza.
Według tradycji św. Szymon miał
głosić Ewangelię wraz ze św. Judą
nad Morzem Czerwonym, w Egipcie, a
według innych pisarzy kościelnych w Babilonii i w Palestynie.
Razem mieli ponieść śmierć męczeńską, dlatego ich święto obchodzi
się razem. Tradycja podaje kilka wersji śmierci św. Szymona: ścięcie
mieczem, zabicie Judy Tadeusza i Szymona maczugą, pałką lub
włócznią, a późniejsze źródła podają, że został przecięty drewnianą
piłą. .
Ciąg dalszy na stronie 2.
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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

W związku z tym w ikonografii bywa przedstawiany z różnymi narzędziami męczeństwa:
piłą, włócznią, maczugą, mieczem czy drewnianą piłą. Czasem trzyma krzyż, a prawie
zawsze księgę. Według świadectwa mnicha Epifaniusza z IX wieku ciało św. Szymona
spoczywało w Nicopolis (Bułgaria), w kościele wystawionym ku jego czci. Obecnie
relikwie św. Szymona i św. Judy znajdują się w Rzymie, w bazylice św. Piotra, w kaplicy
Najświętszego Sakramentu. Część relikwii św. Szymona ma posiadać również Tuluza.
Szymon Apostoł jest patronem: farbiarzy, garncarzy, grabarzy, spawaczy oraz diecezji
siedleckiej.
W ikonografii Wschodu apostoł przedstawiany jest jako starszy mężczyzna z krótkimi,
siwiejącymi włosami (rzadziej z bardzo zaawansowaną łysiną) i krótką brodą, ubrany
w typowe dla apostołów szaty: paliusz, tunikę i sandały. Prawą dłoń ma złożoną w
geście błogosławieństwa, w lewej najczęściej trzyma zwinięty zwój.
Sztuka zachodnia przedstawia go odmiennie: ma dłuższe, ciemne włosy i kędzierzawą
brodę, a paliusz zastępuje peleryna z kapturem. Jego atrybutami są: księga, kotwica,
palma i (drewniana) piła (którą miał być rozcięty), topór i włócznia.
***
O drugim świętym Judzie Tadeuszu wiemy niewiele. Miał przydomek Tadeusz, czyli
"Odważny". Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści tak go nazywają. Był bratem św. Jakuba
Młodszego Apostoła. Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką była
Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie.
Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w
katalogu Apostołów sugeruje jego późniejsze
wejście do grona uczniów. Juda jest autorem
jednego z listów Nowego Testamentu. Z listu
wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem
wykształconym. List ten napisał przed rokiem
67. Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił
Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i
Mezopotamii; niektóre z wędrówek misyjnych
odbył razem ze św. Szymonem. Część tradycji
podaje, że razem ponieśli śmierć męczeńską.
Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy
od XVIII w. w Austrii i w Polsce. Bardzo
popularne jest w tych krajach nabożeństwo do św. Judy jako patrona od spraw
beznadziejnych. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego.
W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie lub w
brązowo-czarnym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa - według podania
jako krewny Jezusa miał być do Niego bardzo podobny. Jego atrybutami są: barka
rybacka, kamienie, krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity,
topór.
/Oprac. K.D. na podst. https://zyciorysy.info/sw-szymon-apostol/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13.15 spotkanie dla dzieci z klas
IV w ramach przygotowania do Rocznicy I
Komunii św.
2. Jak zwykle w czwartą niedzielę miesiąca
odbędzie się comiesięczna zbiórka ofiar do
puszek na rzecz podopiecznych Parafialnego
Zespołu Caritas, w tym dla 1 rodziny syryjskiej
w ramach programu „Rodzina Rodzinie” Caritas
Polska.
3. Dziś Kościół Powszechny obchodzi Światowy
Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą
Misyjną. To dzień modlitwy i wsparcia
materialnego misji na świecie. Tego dnia
odbywa się zbiórka pieniędzy na tacę na cele
misyjne. Po Niedzieli Misyjnej w Polsce
następuje też Tydzień Misyjny pod tym samym
hasłem. Prosimy o uwzględnienie w modlitwie
wezwań w intencji misji.
4. Informujemy, że rozpoczęliśmy
przygotowanie do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania naszej młodzieży. Zachęcamy
młodzież i osoby dorosłe do włączenia się w to
przygotowanie. Deklaracje można pobrać w
zakrystii lub kancelarii.
5. Dziękujemy mieszkańcom Julianowa za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami.
6. W październiku zapraszamy na tradycyjne
nabożeństwa różańcowe odprawiane w
Sobikowie codziennie o godz. 17.30 a w
Czachówku o godz. 19.00. Tam w piątek
poprzedzone ono będzie Mszą św.
7. Na stoliczku za ławkami wyłożone są kartki
na wypominki. Można składać je w zakrystii i
kancelarii. W dniach od 30 października do 2
listopada Wypominki przyjmowane będą
również na cmentarzu. Jak zwykle prosimy o
segregowanie śmieci i zachowanie należytego
porządku na cmentarzu.
8. W poniedziałek Uroczystość Wszystkich
Świętych. Porządek Mszy św. niedzielny, bez
Mszy św. o 13.15. Po Mszy św. o godz. 10.00
wyruszy na cmentarz procesja żałobna. Podczas
procesji modlimy się za zmarłych poleconych
tego roku w wypominkach jednorazowych. Ok.
godz. 12.00 przy ołtarzu polowym na cmentarzu

odprawimy Mszę św. w intencji wiernych
pochowanych na naszym cmentarzu. Po Mszy
św. wg życzenia święcić będziemy pomniki.
9. We wtorek 2 listopada Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień
Zaduszny). Msze św. w Sobikowie o godz. 10.00
i 18.00 z formularza z dnia, w Czachówku o
19.00 połączone z modlitwą za zmarłych
poleconych tego roku w wypominkach
jednorazowych w Czachówku. Zachęcamy do
wspólnej modlitwy.
10. Informujemy, że ks. Michał Dłutowski
wydał nową książeczkę "Przyjdź Królestwo
Twoje", Książeczka dostępna jest w zakrystii u
ministrantów i u p. Kazimierza. Cena 1 egz. 10
zł. Książeczka zawiera Rozważania Różańcowe
i Drogi Krzyżowej. Jednym z autorów rozważań
jest nasz parafianin pan Kazimierz Dusza
redagujący gazetkę „Wieści Parafialne”
Rozważania te napisane są przez p. Kazimierza
w wersji wierszowanej.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość
Niedzielny” i „Niedziela”. Do odbioru jest
również październikowy numer miesięcznika
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny.
Za tydzień: Wszystkich Świętych i Zaduszki

Do użytku wewnętrznego
Redakcja: Kazimierz Dusza
Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY

Kiedy tak rozważałam i ubolewałam
nad swoją ślepotą, nagle ujrzałam
Pana Jezusa jaśniejącego pięknością
niewymowną - i rzekł do mnie
łaskawie: Wybranko Moja, udzielę ci
jeszcze większych łask, abyś była
świadkiem przez całą wieczność
nieskończonego
miłosierdzia
Mojego.
/Dz. 400/

Intencje Mszalne 24 X 2021 – 31 X 2021
Niedziela 24.10.im. Antoni, Marcin, Filip, Walentyna
8.30 (Czachówek) + Stanisława Mariana Gugały (greg.
24)
8.30 (Czachówek) + Anieli i Franciszka Kowalewskich
10.00 + Anny Wrotek w 21 rocz. sm., Jana Wrotka i
Wiesława Kopyta
10.00 + Henryki Choińskiej w 4 rocz. śm., Zofii i
Stanisława Choińskich, Zofii, Stanisława, Zygmunta,
Michała i Marcjanny Górka
12.00 + Janiny Miszkowskiej w 6 rocz. śm., Antoniego
Miszkowskiego, dziadków Miszkowskich i Matulków
12.00 O bł. Boże dla KŻR z Nowych Grobic za
wstawiennictwem św. Judy Tadeusza
13.15 + Tadeusza i Krzysztofa Szymaniaków, Tadeusza
Ofiarowskiego, Bogusławy Kozyra
13.15 + Tadeusza Kowalczyka (im)
Poniedziałek 25.10 im. Daria, Inga, Kryspin, Terazjusz
18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 25)
Wtorek, 26.10 .im. Łucjan, Ewaryst, Amanda, Lucyna
18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 26)
Środa, 27.10.im. Sabina, Iwona, Wincenty, Manfred
17.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 27)
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
- Za Parafian
- w int. Dusz Czyśćcowych
Czwartek, 28.10.im. Szymon, Tadeusz, Juda.
16.30 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 28)
17.00 + Henryka Zielińskiego w 1 rocz. śm., Józefa i
Feliksy Zielińskich, Teresy i Zdzisława Szczepańskich,
Anny i Józefa Dolińskich
18.00 + Ryszarda, Genowefy i Tomasza Berlińskich
Piątek, 29.10.im. Wioletta, Felicja, Ida, Teodor.
18.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 29)
19.00 (Czachówek) Int. wolna
Sobota, 30.10. im. Zenobia, Przemysław, Edmund
16.30 + Tadeusza Łuczaka
17.00 + Stanisława Mariana Gugały (greg. 30)
18.00 + Melanii Osiadacz w 18 r. śm., Andrzeja
Osiadacza, dziadków Krawczyków i Osiadaczów
Niedziela, 31.10.im.Urban,Wolfgang, Lucyla, Saturnin
8.30 (Czachówek) + Ireny i Sylwestra Kolczyńskich,
Heleny i Jana Łuszczyk, Cecylii, Adama i Leny
Stanisławskich
8.30 (Czachówek)
10.00 + Tadeusza Tywonka (im.) i Krystyny Tywonek
10.00 + Bronisława Anuszewskiego w 23 rocz. śm.,
Heleny Anuszewskiej, Stanisławy i Karola Buczek, Jana
Jędrzejczyka
12.00 + Jakuba Tyborowskiego i Zygmunta Strzeżka
12.00 + Zofii Miszkowskiej w 8 rocz. śm., Janiny

Tweet od Papieża

„Prawdziwe spotkanie rodzi
się jedynie ze słuchania..”
/Franciszek/
Miszkowskiej w 6 rocz. śm., Antoniny Miszkowskiej, Jana i Gabrieli
Wójcików
CHRZEST: Karolina Zawiślak
13.15 + Władysławy Kozickiej w 9 rocz. śm., Mariana Służewskiego
w 25 rocz. śm., Zygmunta Kozickiego, Henryka Służewskiego,
Iwony Golec
13:15 + Wandy (w 45 rocz. śm.) i Antoniego (w 25 rocz. śm.) Królak
Intencje spisano:22.10.2021 r.

Refleksja na Trzydziestą Niedzielę
Zwykłą
Bóg nie zawsze przy pierwszym krzyku
musi wyjść na spotkanie i podać nam
rękę. Czasem trzeba mocno, długo i nieprzerwanie
krzyczeć, by wreszcie zostać usłyszanym. Taki krzyk
jest zdawaniem egzaminu ufności. Taki krzyk jest też
wyrazem pokory i zależności od Boga.
Długie i usilne wołanie żebraka nie zostaje bez
odpowiedzi. Jezus każe przyprowadzić Bartymeusza
do siebie, a następnie zadaje mu pytanie: Co chcesz,
abym ci uczynił? Niektórzy ludzie pozostają chorzy
tylko dlatego, że nie chcą wyzdrowieć. W jakiś sposób
urządzili się w chorobie, która daje im pewne korzyści,
zapewnia opiekę ze strony innych, zainteresowanie,
troskę, współczucie, uwalnia od trudu i walki życiowej,
daje namiastkę tej miłości, o którą żebrzą.
/Deon ks. Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Pamiętasz ile razy Jezusa, prośba Bartymeusza
niepokoiła,
aż Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię

uzdrowiła

Docenił Pan wołanie niewidomego
i jego umiejętności
bo wiara przenosi góry, ale tylko w parze
z cnotą wytrwałości.
Więc proś Jezusa abyś przejrzał zakłamanie tego
świata
gdyż tylko wtedy czeka cię sowita zapłata.
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