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Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr37 (330) rok VIII

14.11.2021 r.
Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dn 12, 1-3 (Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych)
Psalm responsoryjny: Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b) (Strzeż mnie, o Boże,
Tobie zaufałem)
Drugie czytanie: Hbr 10, 11-14. 18 (Skuteczność ofiary Chrystusa)
Ewangelia Mk: 13, 24-32 (Sąd ostateczny)
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
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godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
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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

Hans Memling, Sąd Ostateczny, ok. 1470

Nawiązując do tematyki związanej z Sądem Ostatecznym zapoznajmy się z
tekstem ks. Michała Kaszowskiego dającego odpowiedzi na nurtujące nas
pytania, gdyż każdy człowiek będzie musiał zdać sprawę przed Bogiem ze
swoich czynów. Teologia rozróżnia dwa rodzaje sądów:: jeden zaraz po śmierci,
szczegółowy, a drugi ostateczny, na końcu świata.

1. Pod jakim względem sąd ostateczny różni się od sądu
szczegółowego?
Według wielu teologów sąd w chwili śmierci, zwany sądem szczegółowym,
będzie oświeceniem człowieka przez Boga, dzięki czemu wyraźnie zobaczy
swoje czyny dokonane za życia. Sąd na końcu ziemskiej historii, kiedy Chrystus
zjawi się w chwale, nie będzie powtórzeniem tego sądu. Będzie on — jak
twierdzą teologowie — ujawnieniem historycznych owoców naszego
postępowania, czyli tego, co każdy pozostawił po sobie na tym świecie. Każdy
bowiem człowiek ma wpływ na innych
.
/Ciąg dalszy na str. 2./

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

Dobre lub złe oddziaływanie na innych może się ujawnić nawet po śmierci człowieka, np. nawet po
odejściu z tego świata dobrych rodziców ich przykład będzie formował ich dzieci. Podobnie może
być też z ich złym przykładem, przez który zdemoralizowali swoje potomstwo i postawili je na
drodze zła, np. alkoholizmu. Dobra lub zła książka może formować do końca świata wielu ludzi,
których albo będzie pobudzać do świętości, albo do grzechu. Na sądzie ostatecznym poznamy, ilu
ludzi nawróciło się do Boga dzięki naszym modlitwom, ofiarom, głoszeniu Ewangelii, cierpieniom lub
komu przynieśliśmy duchową szkodę naszym złym przykładem, słowem, grzesznym życiem itp. Na
sądzie tym każdy pozna też ostateczny tryumf Boga i klęskę zła. Okaże się bowiem, że dobro nigdy
nie zostało ostatecznie pokonane, gdyż – może po latach – przyczyniło się do powstania nowego
dobra. Męczennicy zobaczą, ilu nowych wyznawców Chrystusa zrodziła ich przelana krew. Ujawni
się, że ludzie sprawiedliwi – nawet jeśli pozornie przegrali i ponieśli klęskę – są wielkimi
zwycięzcami. Oczywistym stanie się i to, że ludzie źli, choć wydawali się potężnymi i szczęśliwymi
na ziemi, zmarnowali swoje życie. Na sądzie ostatecznym ujawni się też radosny fakt, że Bóg
potrafił dopuszczone przez siebie każde zło zamienić na większe dobro; że tam, gdzie wzmógł się
grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska (por. Rz 5,20). Okaże się wtedy, że Bóg pomógł
kochającym Go odnieść korzyść ze wszystkiego. Tak więc sąd ostateczny będzie końcowym
ujawnieniem się zwycięstwa Boga, dobra, świętości i miłości nad nienawiścią, złem, grzechem.

2. Dlaczego sąd ostateczny na końcu świata nie zmieni losu wiecznego, ustalonego
w chwili śmierci człowieka?

Na sądzie ostatecznym każdy pozna historyczne owoce, jakie przyniosło jego życie i działanie.
Odkrycie tych owoców nie zmieni naszego wiecznego losu, gdyż zależy on tylko od naszego
świadomego działania, od wewnętrznego nastawienia, a nie — od historycznych, nie znanych nam
z góry następstw naszych czynów. Los człowieka ustala się ostatecznie w momencie śmierci, gdyż
już wtedy ukształtowana jest albo miłość, albo nienawiść, czyli postawy, od których zależy nasza
wieczność. Tak więc zaraz po śmierci oczekuje człowieka albo uszczęśliwiające oglądanie Boga,
albo wieczne oddalenie od Niego, czyli piekło, albo czasowe oczyszczenie, zwane czyśćcem. Być
może sąd ostateczny będzie równocześnie czymś w rodzaju czyśćca dla tych ludzi, którzy dożyją
przyjścia Chrystusa w chwale.

3. Co znaczy, że sąd Boży jest sprawiedliwy?

Bóg zna dobrze serce człowieka, jego ukryte intencje, trudności, ograniczone możliwości. Wie
również, jakich udzielił nam łask pomagających kochać i czynić dobrze. Dzięki swej wiedzy Bóg
potrafi osądzić sprawiedliwie, ale i miłosiernie.

4. Jak należy postępować, aby Bóg okazał nam na sądzie swoje miłosierdzie?

Tylko Bóg jest sędzią. Nie do nas należy osądzanie bliźnich. Miłosierny Pan chce, abyśmy kochali
braci i nie wydawali sądów potępiających, gdyż nigdy nie znamy całkowicie ich serc. Tego, kto nie
kocha i nie okazuje miłosierdzia, czeka sąd bez miłosierdzia. Jeśli żałujemy za nasze grzechy i
przebaczamy naszym winowajcom doznane krzywdy, niesprawiedliwości, Bóg przebaczy nam
nasze winy i obdarzy wiecznym szczęściem. /Ks. dr Michał Kaszowski – teologia.pl./

Beatyfikacja ks. Jana Franciszka Machy - śląskiego duchownego
straconego w 1942 r. przez hitlerowców - odbędzie się 20 listopada w
katowickiej katedrze Chrystusa Króla.
Ks. Jan Macha urodził się 18 stycznia 1914 r. w Chorzowie Starym. Po wyświęceniu na księdza
najpierw pracował w swojej rodzinnej parafii, a 1 września 1939 r. został wikarym w parafii św. Józefa
w Rudzie Śląskiej. Jako kapłan zaczął pomagać ofiarom hitlerowskiego terroru. Rodzinom

rozstrzelanych, aresztowanych i wywiezionych do obozów koncentracyjnych organizował pomoc
materialną i duchową. Zaangażował się też w działalność studentów i harcerzy związanych z
konspiracją. Priorytetem była dla niego opieka społeczna. Aktywność charytatywna księdza Machy nie
uszła uwagi Niemców. Mimo ostrzeżeń nie przerwał działalności. We wrześniu 1941 r. został
aresztowany na katowickim dworcu. Podczas licznych przesłuchań był torturowany, ale się nie
załamał. Pocieszał kolegów, podtrzymywał ich na duchu, dużo się modlił, prosił Boga o przebaczenie
oprawcom. 17 lipca 1942 r. przed sądem specjalnym został skazany na śmierć przez ścięcie. "Żyłem
krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego
drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się
nie zawali" – pisał do rodziny ks. Macha. Wyrok wykonano przez ścięcie gilotyną 3 grudnia 1942 r. w
katowickim więzieniu przy ul. Mikołowskiej. Do dziś nie jest pewne, gdzie wywieziono ciało
duchownego. Prawdopodobnie spalono je w krematorium obozu Auschwitz. /Marek Błońsk-Dzieje.pl/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13.15 Msza św. i spotkanie
dla rodziców i dzieci przygotowujących się
do I Komunii św. ze szkoły w Czachówku i
Czaplinku zaś o godz. 18.00 Msza Święta i
spotkanie dla Kandydatów do
Bierzmowania.
2. Obchodzimy XIII Dzień Solidarności z
Kościołem Prześladowanym. Jest on
poświęcony sytuacji chrześcijan w Libanie.
Po Mszach św. prowadzona będzie zbiórka
ofiar do puszek na ten cel.
3. W Kościele Powszechnym obchodzimy
ponadto Światowy Dzień Ubogich. W tym
roku obchodzimy go pod hasłem Ubogich
zawsze macie u siebie (Mk 14, 7). Prosimy
wiernych o uwzględnienie w modlitwie tych
intencji.
4. W przyszłą niedziele 21 listopada o godz.
13.15 Msza św. i spotkanie dla rodziców i
dzieci przygotowujących się do I Komunii
św. ze szkoły w Dobieszu i Cendrowic.
5. W odpowiedzi na apel przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, kard.
Kazimierz Nycz zdecydował, aby w
kościołach Archidiecezji Warszawskiej w
niedzielę 21 listopada przeprowadzić zbiórkę
do puszek na finansowanie dzieł
pomocowych w czasie kryzysu
migracyjnego. Zbiórka na ten cel odbędzie
się również po wszystkich mszach św. w
naszej parafii.
6. 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 m.in. Rozważania
Różańcowe i Drogi Krzyżowej
p.Kazimierza.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość
Niedzielny” i „Niedziela”. Do odbioru jest
również listopadowy numer miesięcznika
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Papież do Polaków
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Jutro
w Polsce przypada Narodowe Święto
Niepodległości. Dziękując Bogu za dar
wolności, pamiętajmy, że – jak mówił św. Jan
Paweł II – „wolność trzeba zagospodarowywać
w oparciu o miłość Boga, ojczyzny i braci”
(13.11.2002). „Dzisiaj potrzeba światu i Polsce
ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą
i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i
błogosławieństwem ziemię zdobywają” (Sopot,
5.06.1999 r.). Z życzeniem pokoju i wszelkiego
dobra, zawierzam Bogu wszystkich Polaków i z
serca błogosławię. Watykan 10.11.2021 r.
Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY
O, jak dobrze, że Jezus będzie nas

sądził według naszego sumienia, a
nie według gadań i sądów
ludzkich. O Dobroci niepojęta,
widzę Cię nawet w samym sądzie
pełnego dobroci.
/Dz. 1470/

Intencje Mszalne 14.XI 2021 – 21.XI 2021
Niedziela, 14.11.im. Agata, Serafin, Wawrzyniec,
8.30 (Czachówek) + Łukasza Gatnera
8.30 (Czachówek) Dziękczynna w 88 rocz. urodzin, z
prośbą o dalszą opiekę i potrzebne łaski
10.00 + Witolda Winiarka (im.)
10.00 + Pawła Czupryńskiego – int. od rodz. Bąbik
12.00 + Tadeusza Łuczaka w 2 rocz. śm.
12.00 + Rafała Świątkiewicza w 4 rocz. śm., Kazimierza
i Stanisławy Świątkiewiczów
CHRZEST: Zuzanna Malinowska
13.15 + Andrzeja Woźniaka – int. od Katarzyny i
Ryszarda
13.15 + Aleksandra, Stefanii, Witolda i Jerzego
Stankiewiczów, Marcjanny, Michała, Stefanii, Zofii i
Zygmunta Górków
Poniedziałek 15.11 im. Amelia, Albert, Leopold, Łucja
18.00 + Marii Łachowicz – int. od bratowej Leonardy z
mężem
Wtorek, 16.11 .im. Gertruda, Edmund,
18.00 + Anny Trzoch w 1 rocz. śm.
Środa, 17.11. im. Elżbieta, Salomea, Grzegorz
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
- Za Parafian
Piątek, 19.11.im. Salomea, Matylda, Seweryn,Teodor
18.00 + Zenona Kowalskiego w 30 dni po śm.
Sobota, 20.11. im. Feliks, Rafał, Anatol, Edmund
17.30 + Jadwigi Obstawskiej w 30 dni po śm.
18.00 + Barbary Anisiewicz w 1 rocz. śm., Jana
Anisiewicza, Krystyny i Mirosława Żurawskich i zm. z
rodz. Anisiewiczów i Łazickich
Niedziela, 21.11.im. Janusz. Konrad, Albert
8.30 (Czachówek) + Eugeniusza Bednarka w 11 rocz.
śm.
8.30 (Czachówek) + Heleny Sinkowskiej
10.00 + Stanisława Szturemskiego w 14 rocz. śm.
10.00 + Reginy Sobieckiej w 1 rocz. śm., Marianny i
Stanisława Sobieckich, Barbary i Ryszarda Skrodzkich,
Marianny i Czesława Szmigiel
12.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 1)
12.00 O zdrowie i moc w dźwiganiu krzyża cierpienia dla
Henryki
13.15 + Marianny Fiejki w 1 rocz. śm. i Jana Fiejki
13.15 + Franciszka Sewryna w 1 rocz. śm.
Intencje spisano: 12.11.2021 r.

Tweet od Papieża
„Módlmy się, aby ludzie, którzy cierpią z
powodu depresji lub skrajnego
wyczerpania, znaleźli u wszystkich
wsparcie i światło, które otworzy ich na życie”.
/Franciszek/
Refleksja na Trzydziestą Trzecią
Niedzielę Zwykłą

„Każdego z nas czeka kiedyś

koniec
życia tu na ziemi. Kiedyś koś dobrze
powiedział, że zatem "nasze walizki powinny być
zawsze spakowane, a my wciąż gotowi do
podróży./…/ I tak właśnie jest, że w ostatecznych
analizach i wnioskach ludzie widzą, że tylko dwie
rzeczy
są
najważniejsze:
dobro,
jakie
wyświadczyliśmy innemu, i miłość. To one są
miarą naszego człowieczeństwa. Z dobrego serca
i miłości bowiem będziemy "sądzeni"…
" /Deon ks. Mariusz Han SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Dzisiaj o Sądzie Ostatecznym, który
czeka każdego,
a poprzedzą go wydarzenia straszne,
dla niejednego
« Lecz o dniu owym /…/nikt nie wie,
ani aniołowie,
ani Syn, tylko Ojciec». więc nikt nam
nie powie.
Dlatego żyjmy zgodnie z nauką Jezusa
jak nas przez lata Kościół prowadzi
i naucza.
Kazimierz
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