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+48 884 062 057 
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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. 17.30 – 18.00 
sobota 

8.00 – 9.30 
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: Ba 5,1-9 (W drodze do Nowego Jeruzalem) 
Psalm responsoryjny: Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6 

Drugie czytanie: Flp 1,4-6.8-11 (Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Pana) 

Ewangelia: Łk 3,1-6  (Jan Chrzciciel przygotuje drogę Chrystusowi)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 młodzieży 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 

 

 
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/


 
Archidiecezja warszawska zainauguruje Jubileusz 
Miłosierdzia w niedzielę 13 grudnia o godz. 11 Mszą św. 
pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. 
Wymownym znakiem będzie otwarcie Drzwi Świętych 
stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela. 
Papież Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia bullą „Misericordiae vultus” wyraził życzenie, 
aby był on obchodzony nie tylko w Rzymie, ale również we 
wszystkich diecezjach świata. Mottem tego Roku będą 
słowa „Miłosierni jak Ojciec” zaczerpnięte z Ewangelii 
według św. Łukasza. 
Kościoły jubileuszowe 
Z Jubileuszem Miłosierdzia związany będzie także odpust, 
wskazujący, iż Boże przebaczenie grzechów nie zna 
granic. Będzie można go uzyskać poprzez pielgrzymkę do 
Drzwi Świętych w kościołach wyznaczonych przez biskupa 
diecezjalnego czyli tzw. kościołach jubileuszowych oraz 
wypełnienie tzw. zwykłych warunków uzyskania odpustu 
czyli przystąpienie do spowiedzi i Komunii świętej oraz 
modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Kard. Nycz 
ustanowił w archidiecezji warszawskiej dwanaście 
kościołów jubileuszowych. Wśród nich są wszystkie 
kościoły archidiecezji pod wezwaniem Miłosierdzia 
Bożego. Oto pełna lista kościołów: 

 Archikatedra św. Jana Chrzciciela 

 Bazylika Świętego Krzyża 

 Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej i św. 
Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie 

 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim 

 Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w 
Warszawie (Mokotów) 

 Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 
Warszawie (Żoliborz) 

 Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie 
(Wilanów) 

 Kościół NMP Matki Miłosierdzia w Warszawie 
(Stegny) 

 Kościół św. Wojciecha w Warszawie (Wola) 

 Kościół Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w 
Warszawie (Wola) 

 Kościół Miłosierdzia Bożego w Grodzisku 
Mazowieckim 

 Kościół Miłosierdzia Bożego w Grójcu 
Odpusty – nie tylko w kościołach 
Ogłaszając Rok Milosierdzia, papież Franciszek 
szczególną uwagę poświęcił osobom chorym i więźniom, 

czyli tym, którzy nie będą mieli  możliwości dotrzeć do 
kościołów jubileuszowych. Chorzy, starsi i samotni, którzy 
nie są w stanie wyjść z domu  mogą uzyskać jubileuszowy 
odpust związany z przejściem przez Drzwi Święte poprzez 
„przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu 
próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie 
we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za 
pośrednictwem różnych mediów”. Natomiast więźniowie 
będą mogli uzyskać odpust „kiedy będą przechodzili przez 
drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca”. Niech 
za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez 
Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi 
przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty 
w doświadczenie wolności  – napisał papież Franciszek. 
Pielgrzymka i przejście przez Drzwi Miłosierdzia to dla 
wiernych ważny znak na drodze nawrócenia. Zostaną one 
otwarte nie tylko w bazylikach papieskich w Rzymie, ale 
również w katedrach, sanktuariach i kościołach 
wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego. 
Wydarzenia jubileuszowe 
Analogicznie do terminarza watykańskich obchodów 
Jubileuszu Miłosierdzia w archidiecezji warszawskiej 
zaplanowano wydarzenia jubileuszowe: 

 2 lutego – Jubileusz Życia Konsekrowanego 

 4/5 lutego – „24 godziny dla Pana” – adoracja 
i celebracja pokutna w parafiach 

 19 marca – Jubileusz Młodych 

 3 kwietnia – Niedziela Bożego Miłosierdzia 

 26 maja – Jubileusz Diakonów 

 5 czerwca – Jubileusz Kapłanów – w ramach 
IX Święta Dziękczynienia 

 4 września – Jubileusz pracowników oraz 
wolontariuszy miłosierdzia – Caritas) 

 8 października – Jubileusz Maryjny – kółek 
różańcowych 

 1-2 listopada – Modlitwy o miłosierdzie dla 
zmarłych 

 13 listopada – Zamknięcie Drzwi Świętych w 
bazylikach Rzymu oraz w diecezjach 

 20 listopada – Zamknięcie Drzwi Świętych w 
Bazylice św. Piotra w Rzymie oraz 
zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia.  

Rok łaski przebaczenia 
Pielgrzymi, którzy w Roku Jubileuszowym będą chcieli 
odwiedzić Rzym i przejść przez Drzwi Święte powinni 
wcześniej zarejestrować się poprzez stronę internetową: 
www.im.va. Pomocą w przygotowaniu i przeżywaniu 
nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia może być seria 
książek – pomocy duszpasterskich przygotowanych przez 
Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji. Ich polską wersję 
opublikowało Wydawnictwo św. Stanisława BM. Z okazji 
Jubileuszu Miłosierdzia wszyscy spowiednicy otrzymali od 
papieża władzę zwalniania z ekskomuniki i rozgrzeszania 
osób winnych aborcji. 
                             /Archidiecezjalne Centrum Informacji/ 

 
 

http://www.im.va/


                              

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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 budowy 

ogrodzenia cmentarza. Tradycyjnie w II niedzielę 

adwentu do puszek zbierane są ofiary na rzecz Pomocy 
Kościołowi na Wschodzie.  

2. 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. 

Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz z diec. legnickiej. 
Taca zbierana w poniedziałek i wtorek podczas Mszy 

św.  będzie wyrazem naszego podziękowania Ojcu 

Rekolekcjoniście. 

3. Ze względu na Rekolekcje Adwentowe, w tym 

miesiącu spotkanie i Msza Św. dla Kandydatów do 

Bierzmowania odbędzie się dziś o godz. 18:00. 

Obecność obowiązkowa. 

4. We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najśw. Maryi Panny. Porządek Mszy św. 

rekolekcyjny tj. 10.00, 16.30 (Rorty), 18.00 i 19.30 w 
Czachówku. 

5. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świece na 

stół wigilijny w ramach ogólnopolskiej Akcji 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Do nabycia są 

świece w cenie 10 i 20 zł. Zachęcamy do wsparcia tego 

szlachetnego dzieła. Dziś również „Mikołajki” dla 
najmłodszych z naszej parafii organizowany również 

przez PZC. Zapraszamy dzieci 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.  

6. W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnie 

odprawiane w tym tygodniu w Sobikowie w 
poniedziałek i wtorek o godz. 16.30 a w czwartek i 

sobotę o godz. 7.00, w środę i piątek o godz. 17.00. Po 

Mszy św. w czwartek zapraszamy dzieci i młodzież na 
herbatę na plebanię. W Czachówku Msza św. Roratnia 

w każdy piątek o godz. 18.00. 

7. W tym tygodniu odbędą się spotkania dla 

Kandydatów do Bierzmowania w grupach:  

W piątek 11 grudnia - gr. p. Mileny Zielińskiej i p. 

Renaty Woźniak. O godz. 17:00 rok I, o godz.18:00 
rok II ; w sobotę 12.12.2015 r w Czachówku spotkania 

dla Kandydatów do Bierzmowania grupy pp. Jadwigi 

Otulak i Artura Książka - godz. 18:00 rok I, o godz. 
19:00 - rok II.   

8. 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. 

9.  We wtorek, 8 grudnia br., w Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP, rozpoczyna się w 

Kościele Powszechnym Nadzwyczajny Jubileusz 

Miłosierdzia, ogłoszony przez Ojca św. Franciszka 
bullą Misericodiae Vultus. Ojciec św. odprawi tego 

dnia w Bazylice św. Piotra w Rzymie uroczystą Mszą 

Świętą i dokona otwarcia Drzwi Świętych. Następnie, 
w III niedzielę Adwentu, czyli 13 grudnia br. zostaną 

otwarte Drzwi Święte w bazylikach: św. Jana na 

Lateranie oraz św. Pawła za Murami. Ojciec święty 
polecił także otworzyć w każdej diecezji na czas 

nadzwyczajnego Roku Świętego Bramę Miłosierdzia, 

czyli szczególne Drzwi Święte. W Archidiecezji 
Warszawskiej uroczyste rozpoczęcie Jubileuszu 

Miłosierdzia nastąpi w niedzielę, 13 grudnia br. Tego 

dnia, w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela 
w Warszawie, o godz. 11.00, zostanie odprawiona 

uroczysta Msza Święta, której będzie przewodniczył 
Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz 

Arcybiskup Metropolita Warszawski. Nastąpi też 

symboliczne otwarcie Bramy Miłosierdzia. Na czas 
trwania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w 

naszej archidiecezji zostały ustanowione przez 

Księdza Kardynała Kazimierza Nycza kościoły 
jubileuszowe. Pielgrzymując do tych kościołów i 

przechodząc przez Drzwi Święte będzie można 

uzyskać odpust. Będzie on znakiem, że Boże 
przebaczenie nie zna granic. Konieczne będzie jednak 

wypełnienie tzw. zwykłych warunków uzyskania 

odpustu: przystąpienie do spowiedzi i Komunii 
świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 

Jubileusz Miłosierdzia zakończy się w niedzielę, 20 

listopada 2016 roku, w Uroczystość Chrystusa Króla. 

10. W naszym dekanacie, w ramach Nadzwyczajnego 

Jubileuszu Miłosierdzia w każdy czwartek miesiąca 

od godz. 15.00 w kościele parafialnym w Górze 

Kalwarii będzie można skorzystać z Sakramentu 
Pokuty i Pojednania oraz wziąć udział w Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Spowiadać będą księża 

pracujący w okolicznych parafiach.   

11. 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. 

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”.  W zakrystii do odbioru jest miesięcznik 
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 
nasz tygodnik parafialny 



Intencje Mszalne 06 XII – 13 XII 
 

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 + Ireny, Sylwestra Kolczyńskich, dziadków Łuszczyków 
12.00 + Zofii, Stanisława, Wandy Zwolińskich 
13.15 + Barbary Gdeczyk, Jadwigi, Tadeusza Krawczyków 
18.00 Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów do 
Bierzmowania 
+ Janiny Miszkowskiej – int. KŻR z Sierzchowa                     
 

Poniedziałek, 07.12. 
10.00 int. wolna 
16.30 Roraty: + Krystyny Adamskiej 
18.00 + Wiktorię, Antoniego, Władysława, Eugeniusza 
Urbanowiczów, Stanisławy, Franciszka Zwolińskich 
19.30(Czachówek) + Elżbiety Machalskiej – int. KŻR z 
Bronisławowa 
 

Wtorek 08.12. 
10.00 int. wolna 
16.30 Roraty- int. wolna 
18.00 + Krystyny Adamskiej 
19.30(Czachówek) int. wolna 
 

Środa, 09.12. 
17.00 Roraty 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian,  
+ Stanisława Rosłona w 5 rocz. śm. 
+ Wiesława Kopyta (im.) 
+ Heleny w 1 rocz. śm. , Stanisława Kutwów, zm. z rodz. Kutwów 
+ s. Henryki Matysiak w 1 rocz. śm., Antoniego, Zofii Matysiaków, 
Jakuba, Heleny Szóstkiewiczów, Rozalii Krawczyk, zm. z rodz. 
Szóstkiewiczów i Matysiaków 
 

Czwartek 10.12. 
7.00 Roraty: int. wolna 
 

Piątek, 11.12. 
17.00 Roraty: int. wolna 
18.00 (Czachówek) Roraty: int. wolna 
  

Sobota, 12.12. 
7.00 Roraty  
16.30 + Wojciecha Jana Zdrojka w 30 dni po śmierci 
17.00 + Krystyny Skwarek w 2 rocz. śm. 
 

Niedziela 13.12. 
8.30  (Czachówek) + Marianny i Stanisława Mrozików, Anny i 
Karola Chmielewskich  
10.00 + Andrzeja Wlazło w 35 rocz. śm. ,Edmunda, zm. z rodz. 
Wlazłów i Kacprzaków 
12.00 + Krystyny Adamskiej, Janiny Gwiazdowskiej 
13.15 + Marka w 7 rocz. śm. , Krystyny, Zygmunta Golików 
Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców przed  
I Komunią Świętą 
                                                           intencje spisano 30.11.15 

 

 

 

Refleksja na  

II Niedzielę Adwentu 

„Wyprostujcie  

wasze drogi” 
  

  Czasami sprawy toczą się tak 

wartkim nurtem, że tracimy z oczu to, co najważniejsze – 

cel naszego życia. Poddajemy się fali licznych obowiązków, 

brakuje nam czasu i sił na spokojną refleksję, stopniowo 

zapadamy w duchową drzemkę. Dziś głos Bożych 

proroków – Jana Chrzciciela i Izajasza – wyrywa nas 

z uśpienia. Chociaż mocny i zdecydowany, nie jest to głos 

potępienia, ale wezwania do nawrócenia i nadziei: 

Wyprostujcie wasze drogi, wyrównajcie pagórki, bo oto 

Zbawiciel nadchodzi!                      /O. Jakub Kruczek OP / 

 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
  

«Drogi kręte niech się staną prostymi 

 A wyboiste drogami gładkimi»  
 Ileż to ludzi ósmego przykazania nie 

uznaje, 

 a przez to bólu i goryczy, nieświadomie 

zadaje,  

 ile pomówień, oszczerstw z tego się rodzi. 

 Pomyśl! Jak zniszczysz opinię, już się nie 

odrodzi.  

Kazimierz 
 


 

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 

 

Beatyfikacja Polaków 
 

W Sobotę 5 grudnia br,  
na Stadionie Stulecia w 
Chimbote odbyła  
się Beatyfikacja 3  
męczenników, wśród 
nich jest dwóch Polaków 
franciszkanów: bł. o. 

Michał Tomaszek i bł. o. Zbigniew Strzałkowski oraz bł. ks. 
Alessandro Dordi. Bogu niech będą dzięki za dar nowych 
Błogosławionych dla Kościoła. 

 

  .                             Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 0000 4754 8523 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

