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Pomoc duszpasterska: 
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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 

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 
 

 

                                                  Rok Miłosierdzia 

                                               8.12.2015 – 20.11. 2016 

 

                                                  Liturgia Słowa:  

Pierwsze czytanie: 2 Sm 5, 1-3 (Namaszczenie Dawida na króla) 

Psalm responsoryjny: Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc) 
Drugie czytanie: Kol 1, 12-20 (Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna) 

Ewangelia: Łk 23, 35-43 Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
Parafia św. Stanisława BM w Sobikowie 

26 -29. 11. 2016 r.  
                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          Rekolekkcjonista: ks. Paweł  Rytel-Andrianik– rzecznik prasowy KEP 
 
Sobota 26.11.2016 r. 
godz. 17:00 - Msza Św. na rozpoczęcie Rekolekcji 
Niedziela 27.11.2016 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 28.11.2016 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 29.11.2016 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 
Uwaga: Dzień spowiedzi: 29 listopada przyjadą Księża z naszego dekanatu  !!! 

                                                                                                                     /ks. Proboszcz/ 

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


Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i 
Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, 
w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, 
Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami 
duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać 
się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę 
i cały Naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego 
królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do 
nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc 
swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe 
Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w 
Ojczyźnie i w świecie. 
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą 
i miłością wołamy: Króluj nam Chryste! 
–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste! 
–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste! 
–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! 
–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste! 
–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam 
Chryste! 
–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i 
odpoczynku – Króluj nam Chryste! 
–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste! 
–       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam 
Chryste! 
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste: 
–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – 
Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem 
zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych 
dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – 
Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – 
Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu 
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za 
odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem 
Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy 
społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy 
się złego ducha i wszystkich jego spraw. 
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. 
Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, 
rodzinne i narodowe według Twego prawa: 
–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą 
królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych 
sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i 
chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, 
przyrzekamy! 
–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w 
naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i 
strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu 
królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i 
rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy 
sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z 
Prawami Twoimi. Chryste Królu, z ufnością zawierzamy 
Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza 
tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. 
Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i 
wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W 
imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody 
świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego 
polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego 
prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez 
Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. Panie 
Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na 
wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch 
zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w 
realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, 
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W Niepokalanym 
Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. 
Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych 
Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. Króluj 
nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym 
narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla 
zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło 
Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości 
i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju 

 
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu 

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa. 
 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na 
początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.   
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Świątynia Opatrzności Bożej otwarta 
 

Otwarcie Świątyni 
Opatrzności Bożej dla 
wiernych ma miejsce 
dokładnie 225 po 
złożeniu przez Sejm 
Czteroletni obietnicy jej 
budowy. Jej 
wzniesienie uchwalili w 

1791 r. posłowie Sejmu Czteroletniego, jako wotum 
wdzięczności za Konstytucję 3 Maja, jednak budowa nie była 
możliwa, ze względu na rozbiory Polski, II wojnę światową, a 
następnie brak zgody ze strony władz komunistycznych. W 
1989 r. ówczesny Prymas Polski kard. Józef Glemp powrócił do 
idei budowy świątyni. W 1991 r., z okazji 200-lecia Konstytucji 
3 Maja Komisja Konstytucyjna Senatu RP potwierdziła 
aktualność ślubu Sejmu Czteroletniego, a w 1998 r. Sejm RP 
wydał uchwałę, w której wyraził uznanie dla inicjatywy 
wypełnienia ślubów sprzed lat i budowy świątyni, którą nazwał 
„symbolem wdzięczności Narodu za odzyskanie wolności w 
1989 r., 20 lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, 
Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa.” Kamień węgielny pod 
budowę Świątyni Opatrzności Bożej wmurowano w maju 2002 
r., a prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2003 r.          /KAI/   
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Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela 

roku liturgicznego. Po Mszy św. o godz. 

10.00 przed wystawionym Najświętszym 

Sakramentem dokonamy Jubileuszowego 

Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i 

Pana. O godz. 13.15 Msza Św. i spotkanie 

formacyjne dla dzieci 

pierwszokomunijnych i ich rodziców. 

Obecność obowiązkowa. 

2. Nasz organista p. Tomasz rozpoczął 

roznoszenie opłatków na stół wigilijny. 

Zostały  one poświęcone w ubiegłą na 

Mszy św. o godz. 12.00. Prosimy o 

życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W naszej 

parafii opłatki roznosi tylko on. 

Przestrzegamy przed oszustami. 

3. W przyszłą niedzielę już I niedziela 

Adwentu. Szczegóły nabożeństw 

adwentowych podamy za tydzień. Taca 

zbierana podczas Mszy św. przeznaczona 

będzie na nasze Metropolitalne 

Seminarium Duchowne. PZC zbierać 

będzie do puszek dobrowolne ofiary na 

paczki świąteczne dla swoich 

podopiecznych.                                                                                

4. Dzieci i młodzież podczas tegorocznych 

rorat będą otrzymywały „Ogniwa dobroci”. 

Na każdym ogniwie będzie do zapisania 

spełniony dobry uczynek w danym dniu 

Adwentu. Z ogniwek sklejanych każdego 

dnia powstaną łańcuchy na choinkę, które 

umieścimy w tegorocznej szopce. Dzieci i 

Młodzież którzy będą najwięcej razy na 

roratach otrzymają nagrody.                                                                                                                                   

5. W sobotę 26 listopada Mszą św. o godz. 

18.00 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. Rekolekcje 

poprowadzi ks. Paweł Rytel-Adrianik, 

rzecznik KEP. Taca zbierana w 

poniedziałek i wtorek podczas Mszy św.  

będzie wyrazem naszego podziękowania 

Ojcu Rekolekcjoniście.                                                    

6. Z racji Rekolekcji adwentowych Msza 

Św. z nauką dla kandydatów do 

Bierzmowania i młodzieży zostanie 

odprawiona 27 listopada o godz. 18:00.                                          

7. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym 

ołtarzu znajdować się będzie 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.                                                                                                

8.  Parafialny Zespół Caritas zwraca się z 

uprzejmą prośbą do właścicieli sklepów i 

firm o wsparcie tegorocznej akcji 

”Mikołaj” dla dzieci, która odbędzie się na 

początku grudnia. Dary w postaci słodyczy, 

przyborów  szkolnych, ofiary pieniężne itp. 

prosimy o dostarczenie do końca listopada 

do kancelarii parafialnej lub zakrystii.                              

9. Koło Przyjaciół Radia Maryja wspólnie 

z parafią św. Jadwigi w Żabieńcu 

zapraszają  3. grudnia 2016 r. (sobota) na 

pielgrzymkę do Torunia z racji XXV – lecie 

Radia Maryja. Wyjazd o godz. 5.30 z 

Sobikowa. Zbiórka przy kościele. Koszt 

60,00 zł. Zapisy wraz z zaliczką w 

wysokości 40 zł, do dnia 27.11.br - w 

zakrystii u ks. Mariusza i telefonicznie u 

Pani Bogumiły tel. 664 743 764.  

10. 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 20 XI – 27 XI 2016  
 

Niedziela, 20.11. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
8.30(Czachówek) Dziękczynno – błagalna za 83 lata Zofii 
8.30(Czachówek) + Eugeniusza Bednarka  
10.00 O bł. Boże i zdrowie, potrzebne łaski dla Gustawa z okazji 
30 rocz. ur. 
10.00 + Zdzisława w 34 rocz. śm. , Jana, Andrzeja Szóstkiewiczów
  
12.00 + Tadeusza w 4 rocz. śm. , Kazimiery Zięcinów 
12.00 + Henryka w 1 rocz. śm. , Haliny w 8 rocz. śm, Artura w 11 
rocz. śm. Choińskich 
13.15 + Stanisława w 9 rocz. śm. , Adelę, Walentego 
Szturemskich, Franciszka, Stanisławy, Stefana Szymańskich  
Spotkanie formacyjne dla Dzieci komunijnych i ich rodziców 
Środa 23.11.  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian ;  
Sobota 26. Rozpoczęcie Rekolekcji adwentowych 
18.00 + Józefa, Antoniny, Antoniego, Władysława Kwiatkowskich 
Niedziela, 27.11. I Niedziela Adwentu, Rekolekcje 
8.30(Czachówek) O błogosławieństwo Boże dla syna Artura, żony 
i synów 
8.30(Czachówek) + Heleny Sińkowskiej 
10.00 + Zygmunta w 4 rocz. śm. , Krystynę Głowackich, zm. z 
rodz. Jaroszów, Głowackich i Dzwonkowskich 
10.00 + Elżbiety Machalskiej w 1 rocz. śm. 
12.00 + Zdzisława (im.), Leokadii, Henryka Chmielewskich, 
Stanisławy, Ryszarda, Tadeusza Piekarniaków 
12.00 + Danuty w 2 rocz. śm. , Władysława, Zofii, Zenona 
Idaczyków, Wiktorii Gadzińskiej, Celiny Glegoła, Łukasza Bąbika. 
Elżbiety Mazur 
13.15 + Mariana, Krzysztofa Kędzierskich, rodziców Sawickich 
18.00 + Cecylię, Stefana, Tadeusza Brzezińskich  
         Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży 
                            i Kand. do Bierzmowania 
                                                        Intencje spisano 18.11.2016r. 

Pielgrzymka Koła Przyjaciół Radia Maryja 

Dnia 03.12.2016 r. (sobota) Koło 
Przyjaciół Radia Maryja przy parafii św. 
Stanisława BM w Sobikowie organizuje 
pielgrzymkę do Torunia na XXV – lecie 
Radia Maryja. Wyjazd o godz. 5.30 z 
Sobikowa. Zbiórka przy kościele. Koszt 

60,00 zł. Zapisy wraz z zaliczką wysokości 40 zł, do dnia 
27.11.br w zakrystii u ks. Mariusza lub w biurze Radia Maryja 
salka katechetyczna na plebanii (I sobota listopada godz. 8.30-
10.00) i telefonicznie u Pani Bogusi tel. 664 743 764. 

    

Tweet od Papieża 

  

Jeśli chcecie mieć serce pełne 

miłości, bądźcie miłosierni!                                                                                       

 
                                      /Franciszek/ 

                                                                                                                 
 

 

Refleksja na  

 XXXIV Niedzielę Zwykłą 
„Czy chcę takiego królestwa?" 

 
  Ten Król nie wybawia sam siebie. Nie 
jest bowiem zainteresowany własnym 
szczęściem, ale poddanych. Jego 
poddani są Jego oczkiem w głowie. 
Szaleje z miłości za nimi. Dlatego nie 
reaguje na logiczne, skądinąd, zaczepki 
oprawców. On wie ile kosztuje szczęście 
Jego poddanych i cenę tę płaci bez 

zawahania.  Na tym polega Jego królowanie. Czy taki Król nam 
odpowiada? Czy odpowiada nam takie królestwo? Przynależność 
do niego zobowiązuje do podporządkowania się jego zasadom. 
Zastanówmy się dobrze, czy takie królestwo nam odpowiada. Czy 
sami też chcemy kochać do szaleństwa, również tych, którzy nas 
skrzywdzili? 

            /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

 


Weekly tweet  - wpis tygodnia 

 Najboleśniej bolą niezasłużone drwiny,  
których tak wiele zaznałeś Boże jedyny, 

a mimo to dałeś nam przykład przebaczania, 
miłosierdzia, miłości i całkowitego oddania. 

«Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz  
do swego królestwa», 

abym nie zagubił sensu swojego jestestwa. 
                                                                            Kazimierz 

 
 

 

Opłatki na stół wigilijny 

Od niedzieli 13 listopada nasz 

organista p. Tomasz Żaczek 

rozpoczął roznoszenie opłatków 

na stół wigilijny Prosimy o 

życzliwe przyjęcie  

p. Tomasza. Z ramienia parafii 

opłatki roznosi tylko on. 

Przestrzegamy przed oszustami. 

                                                                             /ks. Proboszcz/ 

 

 
 

                                 Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 
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