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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: So 3,14–18a (Bóg jest wśród swojego ludu)
Psalm responsoryjny: Iz 12,2–3,4bcd,5–6
Drugie czytanie: Flp 4,4–7 (Pan jest blisko)
Ewangelia: Łk 3,10–18 (Jan Chrzciciel przygotowuję przyjście Chrystusa)

Niedziela Radości
Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, pochodząca od pierwszego słowa
antyfony rozpoczynającej tego dnia Liturgię Eucharystyczną. Słowo to pochodzi od
łacińskiego czasownika „gaudere” i jest wezwaniem do radości: Radujcie się ! Jej przyczyną
ma być odnowienie świadomości, że Bóg jest blisko nas, że jest z nami, że stał się naszym
bratem. Tego dnia w liturgii używa się szat koloru różowego (stosuje się je jeszcze tylko w
czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tzw. niedzielę laetare). Papież Paweł VI w 1975 r. w
adhortacji apostolskiej „Gaudete in Domino” (O radości chrześcijańskiej) pisał: „Należy
rozwijać w sobie umiejętność radowania, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości
ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę”. Jeszcze bardziej
będziemy
się
radować,
gdy
odkryjemy prawdę o
tym, że Chrystus
wciąż
do
nas
przychodzi. Wtedy
przepełni nas radość
płynąca
ze
świadomości, że stoi
On także u podwoi
naszego serca i
kołacze. Otwórzmy
na oścież drzwi
Chrystusowi.
Najważniejsze rozgrywa się przecież w głębinach naszego serca. Może ono stać się
Betlejem, gdzie zamieszka Emmanuel – Bóg z nami. Znajdźmy w tę niedzielę chwilę czasu,
by Go ugościć. Papież Jan XXIII powiedział, że do Nieba nie wpuszczają ponuraków, tylko
ludzi, którzy umieją się cieszyć. Oby nie okazało się, że nie nadajemy się do Nieba,
ponieważ nie umiemy się cieszyć, bo zapomnieliśmy, jak to się robi. Usłyszmy więc to
dzisiejsze wezwanie Kościoła: Bądź radosny! Nie zamykaj się w samotności i smutku.
Jezus jest z Tobą!
/Damian Kwiatkowski/

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

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

Pierwsi Polscy Misjonarze Męczennicy
bł. o. Michał Tomaszek
Urodził się 23 września 1960 r. w Łękawicy k.
Żywca. Tato Michała zmarł w 1969 r., pozostawiając
wdowę z czworgiem dzieci (dwie córki i dwóch
synów bliźniaków). Cały ciężar utrzymania i
wychowania dzieci spadł na mamę. Michał
pochodził z bogobojnej rodziny. Był ministrantem.
Od wczesnych lat dziecięcych ze swoimi bliskimi
pielgrzymował
do
położonego
nieopodal
franciszkańskiego Sanktuarium Matki Bożej w
Rychwałdzie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Łękawicy naukę
kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w
Legnicy (Liceum Ogólnokształcące). Jak wspominają jego koledzy, już
wtedy dał się poznać jako człowiek modlitwy. Wiele czasu spędzał w
klasztornej kaplicy. Nadto każdej nocy, po zgaszeniu światła w sypialni,
klękał przed figurą Matki Bożej Niepokalanej, przewiezionej przez
siebie z rodzinnego domu. Po maturze, w roku 1980, wstąpił do
Zakonu. W podaniu o przyjęcie napisał m.in.: „Już od dawna jestem
przekonany, że mam powołanie do kapłaństwa i Zakonu, co miałem
okazję gruntowniej przemyśleć w Niższym Seminarium Duchownym w
Legnicy. Pragnieniem moim jest praca na misjach, by w ten sposób
służyć Bogu i Niepokalanej. „Habit zakonny otrzymał w uroczystość św.
Franciszka - 4 października 1980 r. Rok później - 1 września 1981 r. złożył pierwsze śluby zakonne.Po nowicjacie, który odbył w
Smardzewicach, br. Michał rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w
Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie.
Studiował tam w latach 1981-1987.W uroczystość Matki Bożej
Niepokalanej – patronki zakonu franciszkanów – 8 grudnia 1985 r. w
Krakowie uroczyście ślubował żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez
własności i w czystości. W 1986 r. przypadała 750. rocznica przybycia
franciszkanów do Wrocławia. Z tej racji władze krakowskiej prowincji
franciszkanów wybrały to miasto na miejsce święceń diakonatu i
prezbiteratu swoich braci kleryków. Stąd 7 czerwca 1986 r. br. Michał
został wyświęcony na diakona, a o. dk. Zbigniew Strzałkowski – na
prezbitera. Sakramentów udzielił metropolita wrocławski kard. Henryk
Gulbinowicz. Rok później - 23 maja 1987 r. - o. dk. Michał został
wyświęcony na prezbitera w Bazylice św. Franciszka w Krakowie przez
bpa Albina Małysiaka Mojego współbracia wspominają jego gorliwość
zakonną. Chętnie włączał się w okolicznościowe prace, brał aktywny
udział w katechizacji dzieci specjalnej troski oraz przygotowywanie
pomocy duszpasterskich. Po święceniach kapłańskich o. Michał przez
dwa lata (1 czerwca 1987 r. – 25 lipca 1989 r.) pracował we
franciszkańskiej parafii w Pieńsku k. Zgorzelca. Był tam wikariuszem i
katechetą. W pracę duszpasterską włączył się z całym młodzieńczym
zapałem i entuzjazmem. Jako dobry i sumienny kapłan budził zaufanie
wiernych. Wprawiony w Krakowie w katechizację dzieci specjalnej
troski, także w Pieńsku prowadził zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.
Ze względu na dobroć, uprzejmość, współczucie, jakimi darzył ludzi
potrzebujących pomocy, jedna z parafianek nazywa go „Drugim św.
Franciszkiem”. Był całym sercem oddany Bogu i ludziom. W czasie
pracy duszpasterskiej w Pieńsku dowiedział się, że jego dwaj starsi
współbracia - o. Zbigniew Strzałkowski i o. Jarosław Wysoczański mają wkrótce wyjechać na misje do Peru. Zwrócił się wówczas z prośbą
do swojego wyższego przełożonego o. Feliksa Stasicy o pozwolenie na
podobny wyjazd. Prowincjał wyraził zgodę. Rok później, w lipcu 1989
roku, dołączył do nich. O. Michał już w Polsce zdawał sobie sprawę z
tego, że misja w Peru jest trudna i jego życie może być narażone na
niebezpieczeństwo. Przed wyjazdem na misje, po pożegnalnej Mszy
św. w parafii w Pieńsku, odważnie powiedział, że jeśli trzeba będzie dla
sprawy Bożej złożyć ofiarę życia, to nie będzie się wahał. Po szybkim
opanowania podstaw języka hiszpańskiego, o. Michał włączył się w
pracę duszpasterską w Pariacoto. W krótkim czasie zgromadził wokół
parafii mnóstwo młodych ludzi, którzy przychodzili na katechezę,

wspólną modlitwę, ale i rekreację. Docierał do nich poprzez muzykę i
śpiew. Jego działalność misyjna trwała zaledwie dwa lata, ponieważ 9
sierpnia 1991 r. wraz z o. Zbigniewem Strzałkowskim zginął w
Pariacoto, zamordowany przez terrorystów z Komunistycznej Partii
Peru "Świetlisty Szlak". Pochowany został w kościele parafialnym.

bł .O .Zbigniew Strzałkowski
Urodził się w Tarnowie 3 lipca 1958 r. Ochrzczony został w bazylice
katedralnej w Tarnowie. Rodzice mieszkali w pobliskiej wsi Zawada,
gdzie prowadzili małe gospodarstwo rolne. Ojciec
jego nadto pracował jako szklarz. Zbigniew miał
dwóch starszych braci, z którymi się razem
wychowywał. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w
Zawadzie. Uchodził za pilnego, zdyscyplinowanego i
zdolnego ucznia. Był ministrantem i lektorem. W
1973 r. rozpoczął naukę w Technikum
Mechanicznym w Tarnowie. Egzamin dojrzałości zdał w maju 1978 r.
Jednocześnie uzyskał tytuł „technika mechanika”. Po ukończeniu
szkoły średniej rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy
Miast i Osiedli Wiejskich w Tarnowie, a później – w Państwowym
Ośrodku Maszynowym w Tarnowcu. W roku 1979 wstąpił do zakonu
franciszkanów. W podaniu o przyjęcie napisał: „Pragnę służyć Panu
Bogu w zakonie jako kapłan, w kraju lub na misjach, gdziekolwiek mnie
Bóg powoła, pragnę naśladować św. Franciszka i bł. Maksymiliana
Kolbego. „Świadectwo o postawie religijno-moralnej wystawił
Zbigniewowi jego duszpasterz w Zawadzie ks. dr Paweł Śliwa:
„Zbigniew Strzałkowski należy do najbardziej wzorowych młodzieńców
w Zawadzie. Prawie zawsze przystępował do Komunii św. Jest
ogromnie uprzejmy dla kapłanów, dla osób starszych, w ogóle dla
wszystkich. Jest intelektualnie utalentowany i przejęty Bogiem, a
zarazem pogodny i serdeczny w pożyciu z koleżeństwem”. Po odbyciu
nowicjatu w Smardzewicach 2 września 1980 r. złożył pierwszą
profesję zakonną. Następnie podjął sześcioletnie studia seminaryjne
przy Franciszkańskiej w Krakowie. Na całe życie związał się z Zakonem
8 grudnia 1984 r., składając publicznie śluby wieczyste. Wkrótce po tym
napisał podanie do prowincjała, w którym poprosił o skierowanie go do
pracy misyjnej. W podaniu czytamy: „Gotowość wyjazdu na misje
wyraziłem prosząc o przyjęcie do zakonu, a teraz po złożeniu profesji
wieczystej, ponawiam ją.”15 czerwca 1985 r. został wyświęcony przez
bpa Albina Małysiaka na diakona. Święcenia prezbiteratu przyjął po
studiach 7 czerwca 1986 r. we franciszkańskim kościele we Wrocławiu
z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Podczas tej samej mszy św.
święcenia, ale diakonatu, otrzymał o. Michał Tomaszek. Wówczas
zakon świętował 750. rocznicę przybycia do stolicy Dolnego Śląska. Po
wakacjach o. Zbigniew został skierowany do pracy w Niższym
Seminarium Duchownym w Legnicy. Był tam wicerektorem,
wychowawcą i katechetą. Kierował również pracami adaptacyjnymi
klasztornego strychu pod szkolny internat. W wolnym czasie pomagał
także w pracy duszpasterskiej przy zakonnym kościele.1 września
1988 r. udał się do klasztoru we Wrocławiu w celu rozpoczęcia
przygotowań do wyjazdu na misje. Kiedy w rozmowach na temat
sytuacji politycznej w Peru wspominano, że robi się tam
niebezpiecznie, o. Zbigniew odpowiadał: „Gdy się jedzie na misje,
trzeba być gotowym na wszystko”.28 listopada 1988 r. wraz z o.
Jarosławem Wysoczańskim udali się z Warszawy przez Moskwę do
Limy. Po przybyciu na miejsce rozpoczęli intensywną naukę języka
hiszpańskiego. Po kilku miesiącach rozpoczęli posługę kapłańską w
nowej placówce zakonnej w Andach - w Pariacoto. Talent
organizacyjny łączył z ogromną pracowitością i wielką
odpowiedzialnością. Jego domeną była troska o chorych. Leczył ich na
duszy i ciele. Był miłośnikiem stworzeń.9 sierpnia 1991 r. został
zamordowany wraz z o. Michałem Tomaszkiem przez terrorystów
Komunistycznej Partii Peru "Świetlisty Szlak" za wiarę i miłość.5
grudnia w Peru o. Zbigniew i o. Michał zostali beatyfikowani. Mamy
nowych błogosławionych, pierwszych misjonarzy męczenników.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś rozpoczynają się Dni Kwartalne
Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
Zachęcamy do modlitw w tej intencji. Po
Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie
formacyjne dla dzieci i rodziców przed IKomunią św.
2. Dziś w Archidiecezji Warszawskiej
nastąpi uroczyste rozpoczęcie Jubileuszu
Miłosierdzia. 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.
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.
3. 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.
4. Na tablicy w kruchcie kościoła
wywieszony jest plakat ilustrujący postęp
prac nad Krzyżem Nadołtarzowym.
5. W piątek 18 grudnia o godz. 19.00
zapraszamy członków Rad Ekonomicznej i
Duszpasterskiej na ostatnie w tym roku

spotkanie połączone ze wspólnym
opłatkiem.
6. 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.
7. W Adwencie zapraszamy na Msze św.
roratnie odprawiane w tym tygodniu w
Sobikowie w poniedziałek, wtorek,
czwartek i sobotę o godz. 7.00, w środę i
piątek o godz. 17.00. Po Mszy św.
porannych zapraszamy dzieci i młodzież na
herbatę na plebanię. W Czachówku Msza
św. Roratnia w każdy piątek o godz. 18.00.
8. W tym tygodniu odbędą się spotkania dla
Kandydatów do Bierzmowania w grupach:
piątek 18 grudnia - gr. p. Anny Bulder i p.
Jana Hulanickiego. O godz. 18:00 rok I, o
godz.19:00 rok II ;
9. 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. 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.
11. 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 13 XII – 20 XII
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
Poniedziałek, 14.12.
7.00 Roraty: int. wolna
17.00 + Tadeusza Sieńkowskiego w 15 rocz. śm.
Wtorek 15.12.
7.00 Roraty- int. wolna
Środa, 16.12.
16.30 + Andrzeja Kwiatkowskiego w 30 dni po śm.
17.00 Roraty
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
+ Wandy Gontkowskiej
Czwartek 17.12.
7.00 Roraty: + Józefa, Tadeusza, Joanny Anisiewiczów,
Weroniki, Józefa Szuleckich, Mariannę, Władysława
Ogonków
Piątek, 18.12.
17.00 Roraty: + Bogusławy Kozyra (im.)
18.00 (Czachówek) Roraty: int. wolna
Sobota, 19.12.
7.00 Roraty: int. wolna
16.00 + Dariusza Seremaka, Józefa, Marianny
Urbanowiczów, Józefa, Stanisławy Seremaków, Aliny Płaska
16.30 + Józefa w 30 rocz. śm , Marianny Molaków, Jana,
Jerzego Szczepaników, zm. z rodz. Hiltów i Molaków
17.00 + Józefa, Marianny, Franciszka Łuczaków, dziadków
Łuczaków
Niedziela 20.12.
8.30 (Czachówek) + Romana Szymańskiego
8.30 (Czachówek) +Czesławy i Józefa Gałązków oraz Haliny
i Stanisława Warszawików
10.00 + Bogusława w 23 rocz. śm. , Radosława w 19 rocz.
śm. , Marianny Buraczyńskich
10.00 Dziękczynno-błagalna z okazji 40 rocz. ur. Tomasza, z
prośbą o błog. i opiekę Matki Bożej
12.00 + Antoniego, Marianny Choińskich, zm. z rodz.
Choińskich Brzezińskich
12.00 + Józefa, Łukasza, Bronisławy Tywonków, rodziców
Dąbrowskich
13.15 + Romana, Jadwigi Krawczyków
intencje spisano 11.12.15

.

konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria

Refleksja na
III Niedzielę Adwentu
„Początek Bożego
działania”
Jaka jest różnica między chrztem
"wodą", a chrztem "Duchem Świętym i ogniem"?
Różnica polega na zaangażowaniu Boga. Chrzest
"wodą" to tylko ludzka aktywność. Chrzest
"Duchem Świętym" to aktywność Boga, na którą
człowiek przyzwala. Bóg przychodzi działać w
naszym życiu. Nie tylko pouczać i wymagać. Przede
wszystkim działać. Jeśli chcemy być pszenicą, nie
plewami bez treści odżywczych, musimy pozwolić
Bogu działać w naszym życiu, aby wypalał ogniem
swojej Miłości egoizm tkwiący w naszych sercach i
wpływał
na
nasze
życiowe
decyzje.
/Mieczysław Łusiak SJ /



Weekly tweet - wpis tygodnia
Nauczycielu, co mamy czynić?», tłumy nalegały,
które się tak licznie nad Jordanem zebrały.
A czy Ty, już wiesz na pewno co masz od dziś
czynić,
jak słowa Janowe w życiu stosować, docenić.
Czy już odnalazłeś niepowodzeń przyczynę?
Nie wiesz co czynić? Ruszaj i głoś dobrą
nowinę.
Kazimierz

13 grudnia - Pamiętamy

Konferencja Episkopatu Polski zachęca do zapalenia
symbolicznej świecy 13 grudnia br. o godz. 19.30
w duchu pamięci o ofiarach stanu wojennego.
Pamiętajmy w naszych modlitwach w intencji ofiar
Stanu Wojennego
/Duszpasterze/
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