Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 40 (111) Rok III 27.11.2016

I Niedziela Adwentu
Liturgia Słowa:
Pierwsze czytanie: Iz 2, 1-5(Pokój Królestwa Bożego)
Psalm responsoryjny: Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9
Drugie czytanie: Rz 13, 11-14(Zbliża się zbawienie)
Ewangelia: Mt 24, 37-44(Czujność w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa)

Adwent - czas oczekiwania
Najstarsze ślady Adwentu, jako czasu oczekiwania na przyjście Zbawiciela, sięgają IV w. Nie od
razu obowiązywał on w całym Kościele - najpierw w Hiszpanii i Galii. Początkowo był
przygotowaniem na święto Epifanii (Objawienia Pańskiego), a dopiero od V wieku na święto
Bożego Narodzenia. W VI wieku okres ten obchodzony był w Rzymie na dwa tygodnie przed
Bożym Narodzeniem. Czas jego trwania nie był więc ściśle ustalony. Nie zawsze też Adwent
posiadał charakter pokutny. Gdy papieżem był Grzegorz Wielki (540-604), polegał na
czterotygodniowym, liturgicznym przygotowaniu na przyjście Pana. Dopiero od VIII w. nadano
mu charakter pokutny, co znalazło swój wyraz w fioletowym kolorze szat liturgicznych,
opuszczeniu radosnego hymnu "Chwała na wysokości Bogu" w Mszy Świętej, ograniczeniu
ozdób i muzyki w kościele.
Po
reformie
roku
liturgicznego w 1969 r.,
okres ten posiada charakter
pobożnego i radosnego
oczekiwania,
kiedy
z
tęsknotą wołamy: Przyjdź,
nie zwlekaj! Przyjdź i oświeć
nas! Naucz nas dróg
swoich!. Historię narodu
żydowskiego
określamy
najkrócej jako dzieje ludu
oczekującego na przyjście
Mesjasza. Od bram raju aż
do betlejemskiej groty
towarzyszyła
dziejom
żydowskim
obietnica.
Nauczycielami i stróżami
świętego oczekiwania byli prorocy. Jeden z nich, Micheasz, tak wyraził własne i narodowe
tęsknoty: Ale ja wypatrywać będę Pana, wyczekiwać na Boga zbawienia mojego (Mi 7,7), prorok
Izajasz zaś wołał: Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił (Iz 63,19). Wieki historii ostudziły żar tęsknoty i
naród wybrany przestał czuwać, nie zauważył więc spełnionej przez Boga obietnicy. Dlatego tym
donioślej dziś Kościół nawołuje swych wiernych: Czuwajcie! Czuwajcie!. To przypomnienie i
wezwanie do czuwania, przewijające się na kartach Pisma Świętego, weszło do liturgii Kościoła.
To właśnie czuwanie wyprowadzało pierwszych mnichów na pustynię, by tam oczekiwali
przyjścia Pana. Wezwanie "Czuwajcie!" bliskie było ludziom średniowiecza. Nieustanna
gotowość i myśl o Sądzie Bożym związanym z drugim przyjściem Chrystusa kazały ówczesnemu
człowiekowi ubrać włosienicę, narzucić sobie surową ascezę, podjąć pokutę wielu wyrzeczeń.
Wezwanie "Czuwajcie" przeniknęło także twórców: Dantego i Michała Anioła i zachęciło ich do
ukazania przejmującej wizji Sądu Ostatecznego. Dziś Adwent ma podwójny charakter. Jest
czasem przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, przez które Kościół czci pierwsze
przyjście Syna Bożego do ludzi, ale zarazem jest okresem, w którym, wspominając to przyjście,
oczekujemy drugiego, jakie będzie miało miejsce u kresu dziejów ludzkości. Liturgia Adwentu
ukazuje nam dwie wielkie postaci: proroka Izajasza i św. Jana Chrzciciela. Pierwszy, uosobienie
tęsknoty Starego Testamentu, jest prorokiem, który zostawił najwięcej proroctw związanych z
Mesjaszem. Jan Chrzciciel nie tyle przepowiada, ile wskazuje na osobę Jezusa, który jako
Zbawiciel i Odkupiciel już przyszedł i niedługo rozpocznie swą misję. Św. Jan Chrzciciel swoim
życiem i słowem uczy wiernych, w jaki sposób należy przygotować się na przyjście Pana: przez
pokutę, zerwanie z grzechem, powstanie z nałogów, słowem - ze starego człowieka
przeobrażenie się w nowego, na wzór samego Chrystusa. Przeżywanie Adwentu powinno nas
mobilizować do uporządkowania swego wnętrza tak, aby powitać Pana czystym sercem. Każdy
Adwent to czas nawrócenia, by jeszcze raz, ale już głębiej i pełniej, przebyć drogę Jezusa, która
jest drogą Kościoła w rozpoczynającym się roku liturgicznym.
/Jan Uryga/
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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

List Apostolski „Misericordia et
Misera”! cz. I
FRANCISZEK
Tym, którzy będą czytać
ten List Apostolski –
miłosierdzie i pokój.
Miłosierdzie i
nieszczęśliwa to dwa
słowa, których używa św.
Augustyn, aby opisać spotkanie Jezusa z cudzołożnicą (por. J
8,1-11). Nie mógł znaleźć piękniejszych i bardziej zgodnych ze
sobą słów, by uzmysłowić tajemnicę miłości Boga,
wychodzącego na spotkanie grzesznika: „Dwoje pozostało:
nieszczęśliwa i miłosierdzie” (In Joh 33,5). Ileż w tym opisie
Bożego współczucia i sprawiedliwości! Płynąca z niego nauka
rzuca światło na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia, wskazując jednocześnie drogę, którą mamy
podążać w przyszłości. 1. Ta karta Ewangelii słusznie może
być traktowana jako ikona tego wszystkiego, co celebrowaliśmy
w Roku Świętym, będącym czasem bogatym w miłosierdzie,
które nadal chce być celebrowane i przeżywane w naszych
wspólnotach. Miłosierdzie nie może być bowiem jakąś dygresją
w życiu Kościoła, ale stanowi samo jego życie, czyniąc
widoczną i namacalną głęboką prawdę Ewangelii. Wszystko
objawia się w miłosierdziu; wszystko się rozstrzyga w
miłosiernej miłości Ojca. Spotkali się kobieta i Jezus. Ona
cudzołożnica i zgodnie z Prawem podlegająca karze
ukamienowania; On, który poprzez swoje nauczanie i całkowity
dar z siebie, które zaprowadzą Go na krzyż, przywrócił Prawu
Mojżeszowemu jego prawdziwy, pierwotny cel. W centrum
znajduje się nie prawo i oparta na nim sprawiedliwość, ale
miłość Boga, która umie czytać w sercu każdego człowieka,
aby zrozumieć jego najbardziej ukryte pragnienia i która musi
mieć pierwszeństwo nad wszystkim. W tej ewangelicznej
opowieści nie spotykają się jednak grzech i osąd w sposób
abstrakcyjny, ale grzesznica i Zbawiciel. Jezus spojrzał tej
kobiecie w oczy i czytał w jej sercu: znalazł tam pragnienie
zrozumienia, uzyskania przebaczenia i wyzwolenia. Nędza
grzechu została okryta miłosierdziem miłości. Ze strony Jezusa
nie ma żadnego osądu, który nie byłby naznaczony litością i
współczuciem dla stanu grzesznicy. Ludziom, którzy chcieli ją
osądzić i skazać na śmierć, Jezus odpowiada długim
milczeniem, które pozwala głosowi Boga ujawnić się w
sumieniach, zarówno w sumieniu kobiety jak i jej oskarżycieli,
którzy porzucili kamienie i wszyscy jeden po drugim zaczęli
odchodzić (por. J 8,9). A po tym milczeniu Jezus mówi:
„Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?… I Ja ciebie nie
potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (w. 10-11). W
ten sposób pomaga jej z nadzieją patrzeć w przyszłość i być
gotową do rozpoczęcia swojego życia na nowo. Od tej pory,
jeśli zechce, będzie mogła „postępować drogą miłości” (por. Ef
5,2). Kiedy zostaniemy okryci miłosierdziem, to od nadal
istniejącego stanu słabości i grzechu większa staje się miłość,
która pozwala patrzeć dalej i żyć inaczej. 2. Jezus zresztą
jasno tego nauczał. Kiedy był zaproszony na posiłek przez
faryzeusza, podeszła do Niego pewna kobieta, znana
wszystkim jako grzesznica (por. Łk 7,36-50). Namaściła
olejkiem stopy Jezusa, obmyła je swoimi łzami i osuszyła
swoimi włosami (por. w. 37-38). Zgorszonemu tym
faryzeuszowi Jezus odpowiedział: „Odpuszczone są jej liczne
grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się

odpuszcza, mało miłuje” (w. 47). Przebaczenie jest najbardziej
widocznym znakiem miłości Ojca, którą Jezus chciał objawiać
całym swoim życiem. Nie ma karty Ewangelii, która byłaby
pozbawiona tego nakazu miłości, prowadzącego aż do
przebaczenia. Nawet w ostatniej chwili swego ziemskiego
życia, gdy był przybity do krzyża, Jezus wypowiada słowa
przebaczenia: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”
(Łk 23,34). Nic z tego, co skruszony grzesznik przedstawia
miłosierdziu Boga, nie może pozostać bez objęcia Jego
przebaczeniem. Z tego względu nikt z nas nie może
obwarować miłosierdzia warunkami. Jest ono zawsze aktem
bezinteresowności Ojca niebieskiego, miłości bezwarunkowej i
niezasłużonej. Nie możemy więc pozwolić sobie na
przeciwstawianie się pełnej wolności miłości, z jaką Bóg
wkracza w życie każdego człowieka. Miłosierdzie jest tym
konkretnym działaniem miłości, które przebaczając,
przekształca i zmienia życie. W ten sposób objawia się Jego
boska tajemnica. Bóg jest miłosierny (por. Wj 34,6), Jego
miłosierdzie trwa na wieki (por. Ps 136), z pokolenia na
pokolenie obejmuje każdą osobę, która Mu ufa i przekształca
ją, obdarzając swoim własnym życiem.
/Franciszek/

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. 18:00 - 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/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela Adwentu. Taca zbierana
podczas Mszy św. przeznaczona jest na
utrzymanie
naszego
Metropolitalnego
Seminarium Duchownego. Rozpoczynamy
nowy rok duszpasterski. Będzie on przeżywany
pod hasłem: "Idźcie i głoście". PZC zbierać
będzie do puszek dobrowolne ofiary na paczki
świąteczne dla swoich podopiecznych. Z racji
Rekolekcji adwentowych Msza św. z nauką dla
kandydatów do Bierzmowania i młodzieży
zostanie odprawiona dziś o godz. 18:00.
2. Rozpoczęliśmy 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.
3. W tym pobożnym i radosnym czasie
oczekiwania na przyjście Pana zapraszamy na
Msze św. roratnie odprawiane w tym tygodniu
w Sobikowie w czwartek i sobotę o godz. 7.00,
w środę i piątek o godz. 18.00. Po Mszy św. w
czwartek zapraszamy dzieci i młodzież na
herbatę na plebanię. W Czachówku Msza św.
Roratnia w każdy piątek o godz. 19.00.

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 tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota
miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o
godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem. W Czachówku
spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z nabożeństwem
do Serca Pana Jezusa. Od godz. 9.30 pójdziemy z
Komunią św. do chorych. 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 sobotę 3.12.2016 r odbędzie się spotkanie

dla

Kandydatów

do

Bierzmowania:

w

Sobikowie grupy P. Marii Fiejki i p. Haliny
Kępińskiej godz. 17:00 rok I o godz. 18:00 rok
II.

7. 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.
8. W przyszłą niedzielę 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 montażu
nowych mat grzewczych na ławkach w kościele. Koszt
10 mat wraz z instalacją elektryczną wyniósł 6000 zł.
Tradycyjnie w II niedzielę adwentu do puszek
zbierane będą ofiary na rzecz pomocy katolikom na
Wschodzie.
9. 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 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. 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.
11. Jak co roku 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.

12. 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.
13. 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 27 XI – 04 XII 2016
Niedziela, 27.11. I Niedziela Adwentu, Rekolekcje
8.30(Czachówek) O błogosławieństwo Boże dla syna Artura
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
Poniedziałek 28.11, Rekolekcje adwentowe
10.00 + Szczepana, Cecylii, Henryka, Tadeusza, Antoniego,
Janiny Miszkowskich
16.30(Roraty) + ks. Romualda Jaworskiego
18.00 + Feliksy w 4 rocz. śm, Romana, Andrzeja Szymańskich,
zm. z rodz. Odolińskich, Szymańskich i Gawędów
19.30(Czachówek) Intencja wolna
Wtorek 29.11.
10.00 Intencja wolna
16.30(Roraty) + ks. Mirosława Tabaki
18.00 + Pawła Pęczka (ur.)
19.30(Czachówek) Intencja wolna
Środa 30.11.
18.00 (Roraty) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Andrzeja Rosłona (im.)
Czwartek 01.12.
7.00 (Roraty) + Józefa Anisiewicza w 28 rocz. śm. , zm. z rodz.
Ogonków, Anisiewiczów i Szuleckich
Piątek 02.12. I piątek miesiąca
17.30 + Romany Janiny Szczepańskiej w 30 dni po śm.
18.00 (Roraty) + Aleksandra w 29 rocz. śm. , Zenona
Anuszewskich, zm. z rodz. Kucińskich
19.00(Czachówek) O bł Boże dla Barbary Olejnik w 80 rocz. ur.
Sobota 03.12. I sobota miesiąca
7.00 (Roraty) Za tych, którzy prowadzą badania medyczne i
ustanawiają prawa, aby zawsze kierowali się głębokim szacunkiem
dla ludzkiego życia – int. Koła Przyjaciół Radia Maryja
18.00 + Józefa Szweda w 12 rocz. śm. , Marianny, Stanisława
Szymańskich, zm. z rodz. Szczepańskich, Szymańskich, Szwedów
Niedziela, 04.12. II Niedziela Adwentu
8.30(Czachówek) + Bolesława Kłodzińskiego
8.30(Czachówek) + Mirosława Kowalskiego

Tweet od Papieża
Jakże pragnę, aby nadchodzące lata były
przepojone miłosierdziem, tak by każdy
spotkał dobroć i czułość Boga!
/Franciszek/

Refleksja na
I Niedzielę Adwentu
„Koniec z biadoleniem?"
Często narzekamy na "dzisiejsze czasy",
na to, że ten świat jest taki niedoskonały.
Czujemy też jakieś "niespełnienie". Jest to
ze wszech miar uzasadnione. Spełnienie
i ostateczne oczyszczenie świata ma się
bowiem dopiero dokonać. Nie jest więc
postawą chrześcijańską biadolenie nad
światem, ale oczekiwanie. Każda
doświadczana obecnie niedoskonałość powinna przypominać
nam o potrzebie oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, a
nie wpędzać nas w depresję. Kto biadoli nad światem, nie jest
gotowy na przyjście Pana. Powinniśmy się spieszyć z tym
wyzwalaniem się od biadolenia, bo Pan może przyjść powtórnie
nawet dziś.
/Mieczysław Łusiak SJ/
10.00 + Heleny w 9 rocz. śm. , Jana, Mariana, Stefana Makulskich,
Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek
10.00 + Ludwika w 32 rocz. śm. , Sabiny w 8 rocz. śm.
Nowakowskich
12.00 + Ireny Winiarek
CHRZEST: Patryk Rusa
13.15 + Stanisława Helińskiego w 6 rocz. śm. , zm. z rodz.
Fudeckich, Helińskich i Klimków
13.15 + Ryszarda w 7 rocz. śm. , Edwarda, Franciszka, Zuzanny
Dobrowolskich
Intencje spisano 23.11.2016r.



Weekly tweet - wpis tygodnia
Przed nami Adwent, pokuta, oczekiwanie, na Twoje
rychłe przyjście do nas ludzi, Panie. Bądźmy gotowi na
sumienia wołanie, weź lampion na Roraty, to też
przywitanie, tylko ilu z nas na to spotkanie wyjdzie?
„Czuwajcie bo nie wiecie, w którym dniu
Pan przyjdzie».
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/
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