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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Mi 5,1-4a (Mesjasz będzie pochodził z Betlejem)
Psalm responsoryjny: Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19
Drugie czytanie: Hbr 10,5-10 (Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca)
Ewangelia: Łk 1,39-45 (Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza)

BRAMA MIŁOSIERDZIA W ARCHIKATEDRZE OTWARTA
Kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy sprawowanej w III
Niedzielę Adwentu podkreślił, że radować się powinniśmy nie
tylko z tego, że niedługo świętować będziemy Bożego
Narodzenia, ale również dlatego, że „blisko jest Bóg w swoim
wielkim miłosierdziu”. W homilii metropolita warszawski
przywołał słowa św. Jana XXIII, wypowiedziane na
rozpoczęcie II Soboru Watykańskiego: „dzisiaj Kościół
bardziej potrzebuje bardziej preferować lekarstwo
miłosierdzia, niż surowości”. Słowa te, zdaniem hierarchy,
bezpośrednio odnoszą się również do Jubileuszu, którego inauguracja zbiega się z 50. rocznicą
zakończenia obrad soboru. Kard. Nycz powiedział, że ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Święty
jest czasem rachunku sumienia z przyjęcia i wdrożenia w życie postanowień soborowych. – Ten
rachunek sumienia robić trzeba przede wszystkim według niezwykle istotnego kryterium, jakim jest
miłosierdzie Boga, który w swojej miłości wychodzi do człowieka – zaznaczył duchowny. Nawiązując do
liturgicznej antyfony III Niedzieli Adwentu: „Radujcie się, Pan bowiem jest blisko”, kardynał zauważył, że
w tym roku znaczenie tych słów nie tylko odnosi się do zbliżających się niebawem świąt Bożego
Narodzenia, lecz trzeba je także odnieść do prawdy o tym, że Bóg daje swoje miłosierdzie. „Radujcie
się, bowiem blisko jest Bóg w swoim wielkim miłosierdziu” – sparafrazował hierarcha. Metropolita
warszawski zauważył, że przejawem miłosierdzia Boga jest wcielenie Jego Syna. – Dramat miłości
miłosiernej Boga do człowieka osiągnął swój szczyt we wcieleniu – zaakcentował kardynał, dodając że
tajemnica Wcielenia zyskuje sens w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. – Grzech rujnuje człowieka
tak głęboko i tak bardzo, że tylko Bóg w swoim miłosierdziu potrafi odbudować to, co zostało zrujnowane,
tylko Bóg potrafi odkupić, posyłając swojego Syna – podkreślił kard. Nycz. Hierarcha przywołał też
wezwanie papieża Franciszka, aby podczas Roku Świętego samemu stawać się coraz bardziej
miłosiernym. Zaznaczył, że znakiem miłosierdzia jest pomoc innym, zwłaszcza potrzebującym. – Światu
potrzeba ludzi otwartych na miłosierdzie – stwierdził kardynał. Metropolita warszawski zachęcił też
wiernych do uczestnictwa w wydarzeniach liturgicznych, towarzyszących obchodom Nadzwyczajnego
Jubileuszu Miłosierdzia. Poprosił, aby w tym szczególnym czasie najważniejszą celebracją dla każdego
chrześcijanina była szczera, prawdziwa spowiedź, która głęboko otwiera bramy naszego serca dla Boga,
aby mógł odbudować w nas to, co zniszczył grzech. Obrzędowi otworzenia Drzwi Świętych towarzyszyło
wprowadzenie liturgiczne ks. prof. Jana Miazka. Liturgista i ceremoniarz katedralny wyjaśnił symbolikę
wykonywanych znaków i przypomniał istotę otwartych podczas Jubileuszu Drzwi Świętych. Wraz z
metropolitą warszawskim w bazylice św. Jana Chrzciciela modlili się biskupi pomocniczy, duchowni i
osoby zakonne oraz alumni seminarium. Śpiew podczas Mszy wykonał chór archikatedralny.
/KAI/

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

1. Zapalenie świecy
Na stół wigilijny pod obrus
wkłada się garść siana, stawia
się talerz z opłatkiem, potrawy
wigilijne oraz świecę. Ojciec lub
matka, zapalając ją, mówi:
Światło Chrystusa
Wszyscy odpowiadają: Bogu
niech
będą
dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen.
Wprowadzenie: Dwa tysiące lat temu przyszedł na świat
Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w stajence
betlejemskiej jako bezbronne Dziecię. Opowiada nam o tym
Ewangelia. Stojąc, wysłuchajmy z wiarą słów Ewangelii
opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie
narodzin Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
2. Lektura Ewangelii (Łk 2, 1- 14)
Z Ewangelii według św. Łukasza: «W owym czasie wyszło
rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis
ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się
więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do
miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną
sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w
żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej
samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż
nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i
chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się
przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto
zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego
narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was:
znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli».
Po Ewangelii zaśpiewajmy kolędę: Wśród nocnej ciszy...
3. Wspólne prośby
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny odmawia niżej podane
prośby:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię
i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna,
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię:
– Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Wysłuchaj nas, Panie! – Obdarz także naszych sąsiadów,
przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Wysłuchaj nas,

Panie! – Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych,
biednych i głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą
Nowiną tej Świętej Nocy. Wysłuchaj nas, Panie! - Naszych
zmarłych bliskich i znajomych (tu wymieniamy imiona) obdarz
szczęściem i światłem Twej chwały. Wysłuchaj nas, Panie!
Wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską: Ojcze nasz...
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny:
Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc przyszedłeś na
świat rodząc się w grocie betlejemskiej z Najświętszej Maryi
Panny, przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie
rodzinne, pozostań w naszej rodzinie i zespól ją więzami
Twojej miłości, a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym
swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na na wieki wieków.
Amen.
4. Dzielenie się opłatkiem
Głowa rodziny rozpoczyna dzielenie się opłatkiem tymi lub
innymi słowami:
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała
blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna; spraw, abyśmy
jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym
postępowaniu. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy
się dzielić zwyczajem naszych ojców i naucz nas dzielić się
życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich
Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską
dobroć.
Dzieląc się opłatkiem, przebaczamy sobie wzajemne urazy i
składamy życzenia.
5. Wieczerza
Przed posiłkiem najstarszy z Rodziny odmawia modlitwę:
Pobłogosław Panie Boże nas, te pokarmy i tych, którzy je
przygotowywali, na pamiątkę Narodzenia Twego Syna
Jednorodzonego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
W czasie wieczerzy wigilijnej śpiewajmy kolędy. Dziadkowie i
rodzice niech opowiadają dzieciom o przeżyciach ze swego
dzieciństwa i przekazują im dawne polskie zwyczaje
bożonarodzeniowe. Niech ten wieczór będzie ciepły, miły i
pełen radości. Starajcie się, aby "Chrystus przez wiarę
zamieszkał w Waszych sercach" i aby Rodzina Wasza była
bardziej Kościołem.
Po wieczerzy odmawiamy modlitwę:
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna
Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi,
za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie
chwała na wieki. Amen.
Po wieczerzy świąteczny nastrój podtrzymujmy śpiewem
kolęd i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami. Przy
choince, w nastroju świątecznym oczekujemy na Pasterkę,
Ucztę świąteczną całej parafii.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Przy wyjściu z kościoła
u Ministrantów możemy
nabyć stroiki świąteczne.
Dochód ze sprzedaży
przeznaczony zostanie na
dofinansowanie
obozu
zimowego
dla
Ministrantów,
który
odbędzie się w styczniu.

2.

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.

3.

We wtorek 22 grudnia pójdziemy z
przedświąteczną komunią św. do chorych, których nie
odwiedzamy w I Piątki miesiąca. Prosimy o zgłaszanie
adresów chorych do zakrystii lub kancelarii
parafialnej.

4.

W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnie
odprawiane w tym tygodniu w Sobikowie w
poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 7.00, w środę
o godz. 17.00.

5.

Przy bocznym ołtarzu znajduje się Drzewko
adwentowe,
na
którym
zawieszone
są
zapotrzebowania ubogich rodzin na święta.
Zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.
Również przy bocznym ołtarzu wystawiony jest kosz,
gdzie możemy składać trwałe produkty żywnościowe
do paczek świątecznych dla potrzebujących z naszej
parafii.

podczas kolędy w tym roku przeznaczone będą
na spłatę kredytów zaciągniętych na remont
ogrodzenia wokół cmentarza. Porządek kolędy
wydrukowany będzie w przyszłym tygodniu w
naszym tygodniku parafialnym.
9. P. Tomasz, nasz organista zakończył
roznoszenie Opłatków na stół wigilijny. Bardzo
serdecznie dziękuje wszystkim za życzliwe
przyjęcie.
10. W tym tygodniu na pierwszych ławkach po
lewej stronie zainstalowano dodatkowe maty
grzewcze. Mamy nadzieję, że poprawi to nieco
ogrzewanie kościoła. Koszt ich wykonanie to
4300,- zł.
11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
- Łukasz Zaręba, kawaler z Wincentowa w par.
tutejszej i Katarzyna Alicja Maślicka, panna z
par. MB Częstochowskiej w Starachowicach.
Zapowiedź pierwsza. Narzeczonych polecamy
modlitwie wiernych.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia podwójne numery
„Gościa Niedzielnego” w cenie
7,- zł i
„Niedzieli” w cenie 10,- zł. W „Niedzieli”
dodatek - płyta DVD z filmem Jan Paweł II
„Santo Subito” i kalendarz na 2016 r. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.

Wizyta Duszpasterska

6. W czwartek Wigilia. W tym roku Pasterka będzie

Od 28 grudnia rozpoczynamy Wizytę duszpasterską

odprawiona w Czachówku o godz. 22.00 a w
Sobikowie tradycyjnie o 24.00. Przed Pasterką o godz.
23.30 serdecznie zapraszamy na czuwanie modlitewne
i wspólne kolędowanie, które poprowadzi nasz
Parafialny Zespół „Genesis”. Ministranci proszeni są
o przybycie do zakrystii przed Pasterką w Czachówku
o godz. 21:30 w Sobikowie o 23.20
7. W piątek i sobotę Święta Bożego Narodzenia.
Porządek Mszy św. niedzielny. W II dzień świąt taca
zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będzie na
KUL. Tego dnia i w przerwie świątecznej nie będzie
Mszy św. o godz. 13.15 dla dzieci.

w naszych domach, zwaną kolędą. W przyszłym
tygodniu odwiedzimy mieszkańców:

8. W poniedziałek 28 grudnia rozpoczynamy
kolędę. Od godz. 9.30 odwiedzimy rodziny
mieszkające w Obrębie. Później kolędować
będziemy w Czachówku. Ofiary zbierane

Poniedziałek 28.12.2015 r.
Obręb od godz. 9.30

Wtorek 29.12 29.12.2015 r
Czachówek od godz. 9:30 , ul. Główna od nr. 1 do
szkoły, ul. Słoneczna, Sosnowa, Malinowa i Szkolna

Środa 30.12.2015 r.
Czachówek od godz. 9:30 , ul. Wąska i Główna od
szkoły do pp. Chmielewskich, ul. Kościelna, Pod
Gwiazdami, Tęczowa

Czwartek

31.12.2015
r.
Czachówek od godz. 9:30 , ul. Główna od
pp. Chmielewskich do końca, ul. Brzozowa i Klonowa.

Intencje Mszalne 20 XII – 27 XII
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 20 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
Poniedziałek, 21.12.
7.00 Roraty: + Mieczysława Śliwińskiego
12.00 Pogrzeb: + Stefana Ochockiego
Wtorek 22.12.
7.00 Roraty: + Mieczysława Śliwińskiego
17.00 + Elżbiety Michalskiej w 30 dni po śmierci
Środa, 23.12.
17.00 Roraty
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
Czwartek 24.12.
7.00 Roraty: + Mieczysława Śliwińskiego
22.00 Pasterka w Czachówku: za zm. z rodz. Tobiaszów
Piątek, 25.12.
24.00 Pasterka: Za parafian
8.30 (Czachówek) + Marzanny Kowalskiej
10.00 + Pawła Jarosza
10.00 + Stanisława Bućko w 3 rocz. śm.
12.00 + Józefy, Romana Wieczorkiewiczów, zm. z rodz. Pułasów i
Wieczorkiewiczów
12.00 + Stanisławy w 5 rocz śm. , Kazimierza, Katarzyny, Stanisława
Gozdalików, Anieli, Jana, Zdzisława Bursa
CHRZEST: Hanna Anisiewicz, Lena Należyta
13.15 + Władysławy, Zygmunta Samorajów, Wojciecha, Pawła
Wiśniewskich
Sobota, 26.12.
8.30 (Czachówek) + Mirosława i Zofii Kowalskich
8.30 (Czachówek) + Zm. z rodz. Dzwonkowskich i Szymańskich
10.00 + Antoniego Pieniążka w 12 rocz. śm.
10.00 + O bł. Boże i potrzebne łaski dla Adama Sobolewskiego (im. i
ur.)
12.00 + Józefa Anuszewskiego
Niedziela 27.12.
8.30 (Czachówek) + Józefa, Wacława, Józefy Anuszewskich,
Genowefy i Stanisława Wysockich
8.30 (Czachówek) Dziękczynna imieninowa ks. dr. Cezarego
Smuniewskiego
10.00 + Antoniego Kamińskiego w 4 rocz. śm.
12.00 + Ireny i Edwarda, Wiesława Czubaszków, Heleny, Jana
Budytów
CHRZEST: Krzysztof Maciej Kamiński
12.00 + Eugeniusza Olczaka w 6 rocz. śm.
13.15 + Mieczysława Śliwińskiego

Refleksja na
IV Niedzielę Adwentu
„Rzecz najważniejsza”
Wydawałoby się, że Elżbieta powinna
się ucieszyć z przybycia Maryi z
powodu wielkiej potrzeby wsparcia od młodej,
silnej kobiety. Powinna była powiedzieć na powitanie: "Jak
to dobrze, że przyszłaś do mnie, bo sama nie daję już sobie
rady". Tymczasem wychwala jedynie wielką wiarę Maryi i
cieszy się tym, co stało się w życiu Maryi. Elżbieta
wiedziała więc, że są rzeczy ważniejsze od jej osobistych
problemów. Rzeczą ważniejszą od naszych codziennych,
może nawet istotnych zmartwień, jest nasze i innych
zbawienie. To jest rzecz bezwzględnie najważniejsza.
/Mieczysław Łusiak SJ /



Weekly tweet - wpis tygodnia
Powiedziała Elżbieta gdy Maryja przybyła,
«Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła…».
A czy ty uwierzyłeś, i Mesjasza w Człowieku
oczekujesz,
pojednany z ludźmi i z Bogiem, wierząc, że go
przyjmujesz
jako Światłość ze Światłości, i Boga z Boga
prawdziwego
z Maryi twojej Matki na ziemi zrodzonego.
Kazimierz


Pan Organista serdecznie dziękuje
Wszystkim Parafianom którzy przyjęli go
w swoich domach i nabyli opłatki oraz
Wszystkim życzy Błogosławionych Świąt
Narodzenia Pańskiego.

intencje spisano 18.12.15
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