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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Syr 3,2-6.12-14 (Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich
rodziców)
Psalm responsoryjny: Ps 128,1-2,3,4-5
Drugie czytanie: Kol 3,12-21 (Chrześcijańskie zasady życia domowego)
Ewangelia: Łk 2,41-52 (Rodzice znajdują Jezusa w świątyni)

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście!

Przeżywamy Uroczystość Bożego Narodzenia –
najpiękniejsze święta, pełne miłości, zgody i ciepła
rodzinnego. Podczas wieczerzy wigilijnej łamaliśmy
się Opłatkiem – symbolem Jezusa, który jak dobry,
dzielony Chleb daje nam siłę i moc do dalszego życia –
wzmacniając nas „w drodze” i uzdalnia nas, abyśmy
stawali się coraz lepsi,
otwarci
na
Boga i drugiego człowieka
– taka jest moc
tej
odrobiny
śnieżnobiałego
Opłatka. W naszych
domach
i
świątyniach, a szczególnie
w
naszych
sercach
rozbrzmiewają
przepiękne
polskie kolędy, które pomagają nam bardziej zrozumieć tę odwieczną
Prawdę, że „… Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między
nami…” W imieniu własnym i moich współpracowników składam
serdeczne i szczere życzenia świąteczne. Niech przeżywanie tajemnicy
narodzin Chrystusa – Zbawcy rodzaju ludzkiego, prowadzi nas do
pogłębionej refleksji nad prawdą o Bogu Ojcu, który posyła na świat
swojego Syna. Niech przyjście Jezusa rozświetla nadzieją codzienną
drogę życia i staje się źródłem niewyczerpanej ufności w moc dobra,
które zawsze zwycięża
ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński
Proboszcz parafii Św. Stanisława BM w Sobikowie
Dziekan Dekanatu Czerskiego

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

Dlaczego właśnie 25 grudnia?
Święta Bożego Narodzenia obchodzimy co roku w grudniu.
Jak doszło do tego, że właśnie 25 dzień tego miesiąca Jest
obchodzony jako rocznica narodzin Jezusa? Dzień 25 grudnia
nie jest faktyczną datą urodzin Chrystusa. Tak Ewangeliści,
jak inne źródła, nie mówią nic o dniu Jego narodzenia, a i z
ustaleniem roku też są duże trudności. Ze stwierdzenia, że
pasterze czuwali w polu przy stadach (Łk 2, 8) możemy
jedynie wnioskować, że miało to miejsce pomiędzy marcem a
listopadem. Święto Bożego Narodzenia zaczęto obchodzić w
Rzymie dopiero w IV wieku. Najstarszym świadectwem tego
jest relacja z Chronogmfa z 354 r. na początku tzw. Depositio
Martyrum, gdzie pod datą 25
grudnia
umieszczono
notatkę: "VIII Calendas
Ianuari natus Christus in
Bethleem Iudae". Przyjmuje
się, że święto takie mogło być
obchodzone
wcześniej,
bowiem są wiadomości, że
ustanowione zostało jako
liturgiczne
dziękczynienie
Kościoła rzymskiego za
zwycięstwo
cesarza
Konstantyna Wielkiego nad
Makcencjuszem. Trudno jest
ustalić, dlaczego właśnie
dzień 25 grudnia został wybrany na to święto.
Prawdopodobnie chrześcijanie - nie znając faktycznej daty
narodzin Chrystusa - celowo obrali tę symboliczną datę, a
mianowicie dzień przesilenia zimowego, by obchodzonemu w
tym dniu w Rzymie pogańskiemu świętu narodzin boga Słońca
przeciwstawić narodzenie Boga-Człowieka, Jezusa
Chrystusa, nazywanego "Słońcem sprawiedliwości",
"Światłością świata", "Światłem na oświecenie pogan". Inna
hipoteza wybór tej daty uzasadnia tym, że jeśli przyjmuje się,
iż poczęcie Chrystusa dokonało się 25 marca, to Jego
narodzenie powinno przypaść 25 grudnia. Chrześcijanom nie
było łatwo przyzwyczaić się do nowego święta, gdyż od III
wieku na całym chrześcijańskim Wschodzie uroczyście
obchodzono w dniu 6 stycznia święto Objawienia Pańskiego.
Chrześcijanie Zachodu "podchodzili do tego święta z dużą
rezerwą. Czy Chrystus tylko się objawił, a nie wcielił i narodził
z Maryi Dziewicy? Dlatego też wprowadzono święto
Narodzenia Pańskiego, które nie od razu przyjęli
chrześcijanie, tak Zachodu, jak i Wschodu, choć popierał je
sam cesarz. Wystarczy przeczytać kazanie Ojców Kościoła,
by poznać ich stosunek do tego święta jeszcze w VI wieku.
Nigdy nie przyjęła go Armenia. Niewiele też wiadomo o roku
narodzin Jezusa. Skoro jednak rok urodzenia Jezusa jest
uważany za początek nowej ery, to znaczy, że jednak kiedyś
musiano ustalić dokładną datę. Rzeczywiście, w VI wieku, na
polecenie papieża Jana I, dokonał tego uczony mnich Dionizy,
zwany Małym. Trudno dziś odtworzyć metodę, jaką się
posługiwał i które fakty brał pod uwagę. Wiadomo jednak, że
pomylił się w swych obliczeniach o 7 lat. Wówczas jednak, a

było to w 525 r. nikomu nie przyszło do głowy, by tak wielki
erudyta mógł popełnić błąd. Wszyscy uwierzyli, że narodzenie
Chrystusa nastąpiło w 754 r. od założenia Rzymu (kalendarz
rzymski posługiwał się takim punktem wyjściowym) lub w
czwartym roku 195 olimpiady. Tymczasem późniejsze
dociekania historyków dowiodły czegoś innego. Otóż w 754 r.
(według kalendarza rzymskiego) król Judei Herod zwany
Wielkim nie żył od czterech lat. A przecież Jezus miał się
urodzić za jego panowania. Według Ewangelii między
urodzinami Chrystusa a śmiercią Heroda miało miejsce kilka
wydarzeń: przybyli Mędrcy ze Wschodu, Święta Rodzina
uciekła do Egiptu, dokonano w Betlejem (z rozkazu króla) rzezi
wszystkich chłopców do drugiego roku życia. Astronomowie
wyliczyli, że tzw. Gwiazda Betlejemska, która przyprowadziła
Trzech Króli do Betlejem, to
było połączenie Jowisza,
Saturna i Marsa, co miało
miejsce w 7. roku przed
urodzeniem Chrystusa, a
właściwie przed datą ustaloną
przez Dionizego Małego.
Trzecim dowodem na to był spis
ludności przeprowadzany w
imperium rzymskim co 14 lat.
Spis, na który do Betlejem
wyruszyli Józef i Maryja,
rozpoczął namiestnik Syrii
Sulpicjusz Kwiryniusz, który
sprawował ten urząd w latach
od 12 do 8 roku przed narodzeniem Chrystusa, a zakończył
jego następca, Sencjusz, zarządzający Syrią do 6 roku przed
Chrystusem. Z wyliczeń wynika, że narodziny Chrystusa
musiały nastąpić w 7. roku przed datą ustaloną przez
Dionizego Małego. Współcześni Dionizego Małego nie znali
tych danych i nie miały one wpływu na kalendarz. Dopiero w
dwa wieki później wynik obliczeń zakonnika rozpowszechnił
doktor Kościoła św. Beda Czcigodny. Nie starano się już
korygować kalendarza i tak jest do dziś. Dla wierzących dzień
narodzin Odkupiciela świata, jako przypomnienie tajemnicy
Boskiej miłości, jest ważnym wydarzeniem, niezależnie od
jego faktycznej daty wydarzeń.
/Jan Uryga/

Parafia nasza
organizuje obóz
narciarski w dn.
31.01. -06.02.2016
w Murzasichlu.
Koszt 850 zł. Szczegóły i zapisy u ks.
Mariusza.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w
przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia:
dziękujemy ks. Mariuszowi , p. Ryszardowi
Rosłonowi,
Zbigniewowi
Jeziorskiemu,
Mirosławowi Masnemu oraz Edwardowi i
Stanisławowi Gnatowskim i Kazimierzowi
Gawęda za przygotowanie tegorocznej szopki i
ubranie choinek. W Czachówku zaś: pp.
Arturowi
Książkowi.
Pani
Danucie
Chmielewskiej za dekorację świąteczną ołtarzy.
Bóg zapłać wszystkim za poniesiony trud.
Serdeczne podziękowania kierujemy do pp.
Zdzisława Tywonka z Karoliny i Janusza
Stańczuka z Gabryelina za podarowanie choinek
do naszego Kościoła.
Dziękujemy Ministrantom i Strażakom z
Cendrowic za asystę podczas pasterki.
2. Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas
i wszystkim Sponsorom za ufundowanie,
przygotowanie
i
rozwiezienie
paczek
świątecznych oraz węgla dla najbardziej
potrzebujących rodzin naszej parafii.
3. Dziś, po Mszach św. wolontariusze
Światowych Dni Młodzieży prowadzą akcję
informacyjną o naszym przygotowaniu do
przyjęcia młodzieży zagranicznej w naszej
parafii. Prosimy o życzliwe ich przyjęcie.
4. Parafia nasza organizuje obóz narciarski w
dn. 31.01. - 06.02.2016 w Murzasichlu. Koszt
850 zł. Szczegóły i zapisy u ks. Mariusza.
5. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota
miesiąca. Ze względu na Nowy Rok nie będzie
w Sobikowie i w Czachówku Mszy św. z
nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. Z
Komunią św. do chorych pójdziemy w piątek 8
stycznia. W I Sobotę miesiąca o godz. 7.10
zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o
Niep. Sercu Maryi. Zachęcamy do udziału w
tych nabożeństwach.
6. W tym tygodniu po Kolędzie odwiedzimy
rodziny
mieszkające
w
następujących
miejscowościach:
- w poniedziałek 28.12. - Obręb od godz. 9.30
- we wtorek 29.12. – Czachówek, ul. Główna od
nr. 1 do szkoły, ul. Słoneczna, Sosnowa,
Malinowa i Szkolna od godz. 9.30

- w środę 30.12. – Czachówek, ul. Wąska i
Główna od szkoły do pp. Chmielewskich, ul.
Kościelna,
Pod
Gwiazdami,
Tęczowa,
Księżycowa od godz. 9.30
- w czwartek 31.01. – Czachówek, ul. Główna
od pp. Chmielewskich do końca, ul. Brzozowa i
Klonowa od godz. 9.30
- w sobotę 2.01– Julianów, Budy Sułkowskie od
godz. 9.30
- w niedzielę 3.01. Bronisławów, ulice
poprzeczne do Kalinowej od godz.15.00
W przyszłym tygodniu po Kolędzie odwiedzimy
rodziny
mieszkające
w
następujących
miejscowościach:
- w poniedziałek 5.01. Bronisławów, ul
Kalinowa do nr-u 49 od 11.00
Gabryelin, ul. Kolejowa od 9.30
- we wtorek 6.01.: Bronisławów ul. Kalinowa
c.d. od 9.30
Ławki, Gabryelin, ul. Polna od 16.00
Prosimy o odbiór księdza z plebanii o wskazanej
godzinie i odwiezienie go po kolędzie. Osoby,
które nie mogą nas przyjąć w wyznaczonym
terminie prosimy o zgłaszanie innego terminu
do zakrystii lub kancelarii. Przypominam nr tel.
kom. na plebanię: 884062057. Ofiary zbierane
podczas kolędy w tym roku przeznaczone będą
na spłatę kredytów zaciągniętych na remont
ogrodzenia wokół cmentarza.
7. W czwartek zakończenie roku
kalendarzowego. Zapraszamy o godz. 16.30 na
nabożeństwo dziękczynne. Po nim Msza św.
8. W piątek Nowy Rok, Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki – Dzień Pokoju. Porządek
Mszy św. niedzielny oraz dodatkowo o godz.
18.00 w kościele w Sobikowie. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy u progu nowego 2016 r.
9. 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 druga. Narzeczonych polecamy
modlitwie wiernych.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii jest do nabycia podwójny numer
„Gościa Niedzielnego” w cenie
7,-. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 27 XII 2015 – 03 I 2016
Niedziela 27.12.
8.30 (Czachówek) + Józefa, Wacława, Józefy
Refleksja na
Anuszewskich, Genowefy i Stanisława
Niedzielę Św. Rodziny
Wysockich
„Boga łatwo jest znaleźć”
10.00 + Antoniego Kamińskiego w 4 rocz. śm.
"Czemuście Mnie szukali?" - od Bożego
12.00 + Ireny i Edwarda, Wiesława Czubaszków,
Narodzenia Boga nie trzeba szukać. On
Heleny, Jana Budytów
po prostu jest we wszystkim, co należy do Niego. A do Niego
należy wszelkie dobro, a więc każdy człowiek, każde Boże
12.00 + Eugeniusza Olczaka w 6 rocz. śm.
stworzenie i wszelkie Boże działanie. On jest we wszystkim,
CHRZEST: Krzysztof Maciej Kamiński
co nie jest Jemu wrogie. Św. Ignacy z Loyoli nazwał
znajdowanie Boga we wszystkim najwyższą formą
13.15 + Mieczysława Śliwińskiego
pobożności, wyższą od długich modlitw w kościele. Być może
Poniedziałek, 28.12.
nam, dziś, Jezus powiedziałby: "Po co tyle się modlicie, skoro
11.00 Pogrzeb: + Ryszard Tuszyński
nie umiecie mnie znaleźć w waszej codzienności? Czy nie
wiedzieliście, że znaleźć mnie możecie wszędzie wokół siebie,
Czwartek 31.12.
a modlitwa ma
tylko
w
tym
pomagać?"
16.30 Nabożeństwo na zakończenie roku
/Mieczysław Łusiak SJ /
17.00 + Romana, Andrzeja, Genowefy
Tywonków

18.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Michała
Nowakowskiego w 18 rocz. ur.
Weekly tweet - wpis tygodnia
Piątek, 01.01.
Nieraz, nie tam gdzie trzeba Boga szukaliście,
8.30 (Czachówek) Int. wolna
«Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście,
10.00 + Ireny Rolskiej w 4 rocz. śm., Anieli
że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»
Franciszka Grabarczyków
w świątyni, drugim człowieku, w rodzinie, gdzie trójca
to mąż, żona i miłość, a z niej ojciec, matka i dzieci,
12.00 Za parafian
które po latach ubogaceni wiarą,
18.00 + Mieczysława Śliwińskiego (im.)
życie rodzicom ukwieci.
Sobota, 02.02.
7.10 Godzinki
Kazimierz
7.30 Msza Św. ku czci Niepok. Serca NMP

17.00 + Aleksandry Kucharskiej w 8 rocz. śm.,
zm. z rodz. Karaśkiewiczów
Drodzy Parafianie
Niedziela 03.01.
W
Bożego
Narodzenia
czas,
8.30 (Czachówek) + Janinę i Stanisława
niech miłość będzie w
Stańczyk
Was Niech pokój
8.30 (Czachówek) + Franciszki i Jana Zarębów
wokół panuje, a
dobro nad złem
oraz dziadków Dominowskich
króluje. Z całego
10.00 + Tadeusza Płaczka, Grzegorza, Jerzego,
serca i ogromną
wdzięcznością , błogosławieństwa Bożego
Mariana Gosów
i wszystkiego co najlepsze życzy wszystkim
12.00 + Stefana Ochockiego - od siostry Janki z
parafianom i ludziom dobrej woli.
rodziną
Parafialny Zespół Caritas
13.15 + Mieczysława Śliwińskiego
intencje spisano 23.12.15

.
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