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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.00 – 19.00 
sobota 

14.00 – 16.00 
W czwartek kancelaria 

nieczynna 
 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w Czachówku: 
8.30 

 * w kościele: 10.00, 12.00, 
13.15  

Dni powszednie 
18.00(17.00 –1X-1IV) 

W czwartki o godz. 7.30 
 

Nabożeństwa stałe: 
*Godzinki o NP NMP –  

I sobota miesiąca o 7.10 
*Nowenna do MBNP  -  

środa o 17.30 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota miesiąca 
o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca po 
Mszy św. o godz. 10.00 

 

Spowiedź św. 
- podczas każdej Mszy św. 

- w 1. piątek miesiąca 
od godz. 17.00  

 

Odwiedziny chorych 
1. piątek m-ca od godz. 9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 12.00 
 

 

 

Liturgia Słowa 

 
Pierwsze czytanie: Jr 33,14-16 (Potomek Dawida a sprawiedliwość) 
Psalm responsoryjny: Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14 

Drugie czytanie: 1 Tes 3,12-4,2 (Utwierdzenie w świętości na przyjście Jezusa) 

Ewangelia: Łk 21,25-28.34-36  (Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa)  

 

Adwent - cóż to za czas? 
To czas szczególny, czas w którym człowiek uświadamia sobie wielką miłość Boga. To czas 

kiedy oczekujemy na najważniejsze zdarzenie w historii człowieka - Boże Narodzenie. 

Adwent kreuje dwie postacie: pierwsza to Izajasz. Urodził się około roku 770 przed 

Chrystusem. Należał do elity narodu żydowskiego, działał przez 40 lat w Jerozolimie, zwany 

"księciem proroków", według apokryfów miał zginąć śmiercią męczeńską za panowania 

Manassesa. Właśnie Izajaszowi przypisuje się jedno z najstarszych proroctw mówiących o 

narodzinach Jezusa " Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel" 

(Iz 7,14). Te słowa są często czytane podczas 

Liturgii w czasie Adwentu. I druga postać 

adwentowa to Jan Chrzciciel. Był On 

ostatnim Prorokiem Starego Testamentu, żył 

na przełomie wieków. Głosił także nadejście 

Chrystusa: "Przygotujcie drogę Panu, dla niego 

prostujcie ścieżki" (Mt 3,3). Słowo Adwent 

pochodzi od słowa łacińskiego "adwentus" co oznacza nadejście, przyjście, zbliżanie się. 

W 380 roku w Saragosie (Hiszpania) była pierwsza wzmianka na temat Adwentu, w 

dekrecie synodu który tam się odbył. Wiek V i VI naświetla nam dokładnie dane na temat 

adwentu - trwał on niekiedy 40 dni na wzór Wielkiego Postu, choć w łagodniejszej formie. 

Obowiązywała jednak abstynencja małżeńska, zakaz wojen, wesel, zabaw hucznych. A 

dzisiaj Adwent trwa cztery tygodnie. Co tydzień w kościołach zapalamy święcę na wieńcu 

adwentowym. Świeca ta informuje nas o czasie jaki został do Uroczystości Bożego 

Narodzenia. W kościołach odprawiane są Msze Święte Roratnie. Są to Msze ku Czci Matki 

Bożej. . Msze te są odprawiane o świcie albo po zmroku. Wiąże się to z "liturgią światła". 

W wielu kościołach mamy świece roratnią z niebieską wstążką Nie powinno zdobić się 

ołtarzy kwiatami, nie śpiewa się hymnu: "Chwała na wysokości Bogu", a kapłan i cała asysta 

wychodzą do ołtarza ubrani w fioletowy kolor szat. Czas Adwentu niech będzie dla nas 

czasem większej modlitwy, zadumy, czasem w którym uczynimy jakieś postanowienie 

adwentowe, czasem który przybliży każdego z nas do Chrystusa.     /ks. Arkadiusz Sitko/ 

 
Intencja Kółek Różańcowych na miesiąc Grudzień 2015: 

 
O pokój i wzajemny szacunek dla wyznawców różnych religii 

 
 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


Msza Dziękczynna Caritasu 
 

Królestwo moje nie jest z 
tego świata...  
Czy sens tych słów do nas 
dociera? Chyba w wielu 
przypadkach nie do końca. 
Przyznajemy Jezusowi jak 
najbardziej ziemskie 

atrybuty władzy. Budujemy nowe, coraz okazalsze 
świątynie, wieszamy krzyże wszędzie gdzie się  
da, a na życie zgodnie z Jego naukami poświęcamy 
już znacznie mniej energii. Priorytety powinny  
być zupełnie inne. Jezus przyszedł na nasz ziemski 
świat jako syn ubogiego cieśli, nie sięgał po władzę 
i bogactwo. W niedzielę w Święto Chrystusa Króla, 
który jest patronem Caritas o godzinie 12.00 odbyła 
się uroczysta msza dziękczynna za wszystkich ludzi 
dobrej woli, którzy przez cały rok wspierają swoimi 

ofiarami naszych 
podopiecznych. Mszę 
odprawili: ks. prałat 
Włodzimierz Czerwiński 
oraz ks. Prof. Cezary 
Smuniewski. Tradycją jest, 
że w tym dniu  dziękujemy 
właścicielom firm, które 

okazują wyjątkową pomoc dla działań parafialnego 
Caritas. Po sakramencie Eucharystii pani Prezes 
Caritas  Iwona Matysiak, p. Danuta Chmielewska, 
p. Krystyna Borowska podziękowały wręczając 
dyplomy  wdzięczności: Proboszczowi naszej parafii 
ks. Włodzimierzowi  Czerwińskiemu jak również 
następującym właścicielom; Firma Lampion p. 
Zbigniew Krawczyk i p. Radosław Lipiński, Firma 
Węglo-Trans p. Zbigniew Fabisiak. Po skończonej 
uroczystej Mszy zaprosiliśmy na przygotowany 
poczęstunek przez członków Parafialnego Zespołu 

Caritas. Na plebanii 
wręczyliśmy jeszcze jeden 
dyplom właścicielowi firmy 
jak również  rodzinie, która 
dołączyła do tego grona w 
tym roku wyjątkową 
statuetkę w kształcie 
serca.  Jesteśmy bardzo 

wdzięczni za zrozumienie, ogromne zaangażowanie 
i okazaną pomoc. Jako właściciele firm pokazujecie, 
że losy ludzi biednych, chorych, samotnych nie są 
Wam obojętne. ,,Człowiek jest wielki nie przez to co 
posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma 
lecz przez to czym potrafi dzielić się z innymi’. 

Bardzo miłej rodzinnej 
atmosferze spędziliśmy 
czas licząc na dalszą tak 
owocną współpracę. Słowa 
nie zawsze oddają to jak 
Zarząd i członkowie 
Parafialnego Zespołu 
Caritas doceniają ofiarność naszej wspólnoty. Ale 
mamy świadomość, że bez Was nie moglibyśmy 
zrobić nic. Wasza  postawa sprawia, że nie przestaje 
nam się chcieć. Dlatego czas, który poświęcamy nie 
jest zmarnowany a każde dobro które czynimy 
sprawia że rodziny gdzie dociera pomoc potrafią 
uwierzyć we wspólnotę, którą jesteśmy. Cieszy nas, 
że czwarta niedziela Caritas na stałe wpisała się w 
kalendarz naszej parafii. Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy zaopatrują się w naszym sklepiku. 
Również chcemy podziękować właścicielom 
sklepów którzy zgodzili się na zbiórkę artykułów 
zakupywanych przez klientów z przeznaczeniem na 
paczki świąteczne. Szcześć Boże. 
  
 /Iwona Matysiak-Prezes Parafialnego Zesopłu Caritas/ 

 
 

 

 
5-8 grudnia.2015 r. 

 
 
Sobota 05.12.2015 r. 
godz. 17:00 - Msza Św. na rozpoczęcie Rekolekcji 
Niedziela 06.12.2015 r. 
godz. 8:30 - Msza Św. z nauką  w Czachówku 
godz.10:00 - Msza Św. z nauką  w Sobikowie 
godz.12:00 - Msza Św. z nauką  w Sobikowie 
godz.13.15 - Msza Św. z nauką dla Dzieci w Sobikowie 
godz.18:00 – Msza Św. dla młodziezy w Sobikowie 
Poniedziałek 7.12.2015 r. 
godz.10:00 - Msza Św. z nauką  w Sobikowie 
godz. 16:30 (Roraty) - Msza Św. z nauką w Sobikowie 
godz.18:00 - Msza Św. z nauką  w Sobikowie 
godz.19:30 - Msza Św. z nauką  w Czachówku 
Wtorek 8.12.2015 r. Dzień Spowiedzi. 
godz.10:00 - Msza Św. z nauką  w Sobikowie 
godz. 16:30 (Roraty) - Msza Św. z nauką  w Sobikowie 
godz.18:00 - Msza Św. z nauką  w Sobikowie 
godz.19:30 - Msza Św.  na zakończenie rekolekcji  
w Czachówku 
 
 



                               

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela Adwentu. Taca zbierana podczas 

Mszy św. przeznaczona jest na nasze Metropolitalne 

Seminarium Duchowne.  

2. W tym pobożnym i radosnym czasie oczekiwania 

na przyjście Pana zapraszamy na Msze św. roratnie 
odprawiane w tym tygodniu w Sobikowie w 

poniedziałek, wtorek, w czwartek i sobotę o godz. 

7.00, w środę i piątek o godz. 17.00. Po Mszy św. 
poniedziałek, wtorek i w czwartek zapraszamy dzieci 

i młodzież na herbatę na plebanię. W Czachówku 

Msza św. Roratnia w każdy piątek o godz. 18.00. 

3. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 16.30 a o 

godz. 17.00 Msza św. z nabożeństwem. W Czachówku 

spowiedź od godz. 18.00 i Msza św. z nabożeństwem 
do Serca Pana Jezusa. Od godz. 9.30 pójdziemy z 

Komunią św. do chorych. W I Sobotę miesiąca o godz. 

7.00 Msza św. Roratnia i nabożeństwo do Niep. Serca 
Maryi. Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach. 

4. W sobotę 5.12.2015 r odbędą się spotkania dla 

Kandydatów do Bierzmowania: grupy P. Marii Fiejki 

i p. Haliny Kępińskiej - godz. 17:00 rok I, o godz. 
18:00 - rok II.   

5. W przyszłą sobotę o godz. 17.00 rozpoczynamy 

Rekolekcje Adwentowe. Potrwają one do wtorku 
włącznie. Nauki rekolekcyjne głoszone będą podczas 

wszystkich Mszy św. niedzielnych a w poniedziałek i 

wtorek o godz. 10.00, 16.30 (Roraty), 18.00 a w 
Czachówku o godz. 19.30. We wtorek dzień 

spowiedzi. Zapraszamy do skorzystania z tej 

możliwości. Spowiadać  będą zaproszeni kapłani.  

6. W sobotę 5 grudnia br. o godz.10.00  zbiórka dla 

wszystkich Ministrantów. W tym miesiącu spotkanie 

odbędzie się w Sobikowie. Obecność obowiązkowa. 

7. Ze względu na Rekolekcje Adwentowe, w tym 

miesiącu spotkanie i Msza Św. dla Kandydatów do 
Bierzmowania odbędzie się 6 grudnia br. o godz. 

18:00. Obecność obowiązkowa. 

8. Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjum 

im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach zapraszają 
na tradycyjny Kiermasz przedświąteczny w najbliższą 

sobotę 5 grudnia w godz. 15:30 - 17:30. Szczegóły na 

plakacie wywieszonym w gablocie.  

9. Od dziś przy bocznym ołtarzu znajduje się 

Drzewko adwentowe, na którym zawieszone są 

zapotrzebowania ubogich rodzin na święta. 

Zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy. 
Prosimy o zgłaszanie rodzin, które znajdują się w 

potrzebie do PZC. Również przy bocznym ołtarzu 

wystawiony jest kosz, gdzie możemy składać trwałe 
produkty żywnościowe do paczek świątecznych dla 

potrzebujących z naszej parafii. 

10.  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. Dary w postaci słodyczy, przyborów  
szkolnych, ofiary pieniężne itp. prosimy o 

dostarczenie do końca listopada do kancelarii 

parafialnej lub zakrystii. W dniu dzisiejszym również 
PZC rozprowadza znicze, z których dochód 

tradycyjnie przeznacza na potrzeby swoich 

podopiecznych. 

11. W niedzielę 6 grudnia Parafialny Zespół Caritas 

organizuje „Mikołaja dla Dzieci“. Zapraszamy 

najmłodszych na Mszę Św. w Czachówku o 8:30 zaś 

w Sobikowie o godz. 13.15. Po tych Mszach Św. 
swoją obecnością zaszczyci dzieci św. Mikołaj. 

12. Nasz organista p. Tomasz roznosi 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.  
13. 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. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie na pokrycie kosztów 

ogrodzenia cmentarza. Tradycyjnie w II 

niedzielę adwentu do puszek zbierane będą 

ofiary na rzecz pomocy katolikom na 

Wschodzie. 

14. Zakończyliśmy inwentaryzację cmentarza. 

Prosimy osoby będące dysponentami grobów 

nieoznaczonych lub pustych o kontakt w celu 

ich umiejscowienia. Zachęcamy do opłacania 

pokładnego przedłużającego prawo do grobu na 

kolejne 20 lat.  

15. Rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem 

drewnianego, malowanego krzyża 

nadołtarzowego, Jego projekt wywieszony jest 

w przedsionku kościoła. Mamy nadzieję, że 

poświęcimy go w przyszłoroczny odpust 

parafialny Podwyższenia Krzyża św. Czas 

wykonania go to bowiem 10 miesięcy a koszt to 

ok. 25 000,- zł. 

16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”.  Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.



Intencje Mszalne 29 XI – 06 XII 
 

Niedziela 29.11. 
8.30 (Czachówek) Dziękcz.-błag. dla syna Artura w 47 rocz. ur. i 
dary Ducha Św. dla jego rodziny 
8.30 (Czachówek) + Zofii i Stefana Pieniążków 
10.00 + Kazimierza W. Karaśkiewicza w 31 rocz. śm. 
10.00 + Andrzeja Rosłona (im.) 
12.00 + Zdzisława Chmielewskiego (im.) 
13.15 + Barbary Gdeczyk 
13.15 + Heleny w 1 rocz. śm. , Edwarda, Bogdana, Mariana 
Augustyniaków 
Poniedziałek, 30.11. 
7.00 Roraty - intencja wolna 
17.00 + Danuty Idaczyk w 1 rocz. śm. , zm. z rodz. Idaczyków 
Wtorek 01.12. 
7.00 Roraty- intencja wolna 
17.00 + Stanisława Helińskiego, zm. z rodz. Helińskich, 
Fudeckich i Klimków 
Środa, 02.12. 
17.00 Roraty 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian,  
Czwartek 03.12. 
7.00 Roraty - intencja wolna 
Piątek, 04.12. 
17.00 Roraty 
+ Joanny, Tadeusza Anisiewiczów, Tadeusza Kosterskiego 
18.00 (Czachówek) + Tadeusza Sinkowskiego 
Sobota, 05.12. 
7.00 Roraty  
O miłość wzajemną, zdrowie i bł. Boże dla Luizy, Kamila i ich 
córeczki Kornelii 
16.30 + Ludwika w 31 rocz. śm. , Sabiny w 7 rocz. śm. , zm. z 
rodz. Nowakowskich 
17.00 + Józefa Szweda w 11 rocz. śm. , Marianny, Stanisława 
Szymańskich, zm. z rodz. Szczepańskich, Szymańskich i 
Szwedów 
Niedziela 06.12. 
8.30  (Czachówek) + Henryka Antosiewicza i całej rodziny 
8.30  (Czachówek) + Rozalii Kłodzińskiej 
10.00 + Heleny w 8 rocz. sm. , Jana, Stefana Makulskich, 
Mariannę Zwolińską, Mariannę Klimek 
10.00 Intencja KŻR z Czarnego Lasu 
12.00 Rezerwacja p. Stanisławska 
12.00 + Zofii, Stanisława, Wandy Zwolińskich 
13.15 + Barbary Gdeczyk, Jadwigi, Tadeusza Krawczyków 
18.00 Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów do 
Bierzmowania 
+ Janiny Mirkowskiej – int. KŻR z Sierzchowa                     
 
                                                           intencje spisano 23.11.15 
 

Roraty 2015 

Serdecznie zapraszamy w 

Adwencie na Msze Św. Roratnie 

odprawiane w Sobikowie w 

poniedziałki, wtorki, czwartki, 

soboty o godz. 7.00 ; we środy i 

piątki o godz. 17.00 
 

 

 

Refleksja na  

I Niedzielę Adwentu 

„Czuwajcie i módlcie się 

w każdym czasie” 
  

W czasie adwentu wołamy; „Marana 

tha!”- Przyjdź Panie Jezu! Nasi starsi bracia w wierze 

wołają; „Niech on przyjdzie!” Ale właściwie o czym 

mówimy w tym stwierdzeniu? Mówimy o powtórnym 

przyjściu Pana w chwale na końcu świata, czyli o tym, co 

ma się wydarzyć (w języku teologicznym to eschatologia). 
Jezus już przyszedł i objawił nam Ojca. Pierwszy raz 

przyszedł jako sługa, w ogołoceniu, aby nas zbawić 

i odpokutować za nasze grzechy. Przyjdzie jednak czas, 

kiedy wszyscy ujrzymy Syna Człowieczego, 

przychodzącego na obłoku z WIELKĄ MOCĄ 

I CHWAŁĄ. A co z nami?! Dla nas najważniejsze jest 

przychodzenie Pana dziś! Pan przychodzi dziś w wierze, 

pod osłoną sakramentów, w wydarzeniach dnia 

codziennego. Bez rozpoznania Jego przychodzenia dziś - 

nie ma mowy o oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście na 

końcu czasów. Teraz jest więc czas Kościoła, w którym 

objawia się Pan, teraz jest czas wiary, ciemnej i jasnej, przez 

którą widzimy Niewidzialnego, teraz jest czas 

sakramentów, w których jest obecny żywy Zbawiciel 

świata. Dlatego Jezus zachęca mnie i Ciebie; czuwaj, módl 

się w każdym czasie! Czuwaj - bądź czysty jak gołąb 

i roztropny jak wąż! Módl się w każdym czasie - nawet gdy 

ci się nie chce! Uczniowie poznali Pana przy łamaniu 

chleba…                                         /ks. Adam Wachnio MSF/ 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
  

 Niedawno, w zadumie wspominaliśmy 
bliskich zmarłych,  

w ciszy, modlitwie, przy grobach dużych i 
małych, 

ale miesiąc minął, życie się swoim torem toczy, 
zatem nie czekaj, aż potrzask trosk doczesnych 

Cię otoczy. 
« Czuwajcie więc i módlcie się w każdym 

czasie», 
niech świadomość przyjścia Syna Człowieczego  

    jaśnieje w pełnej 
krasie. 

Kazimierz 
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