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APEL NA XVII DZIEŃ MODLITWY I POMOCY
MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Umiłowani Bracia i Siostry!

Czas adwentu to czas wyjątkowo nam bliski z racji na szczególne treści
religijne jak i ze względu na bogactwo tradycji z tym okresem
związanych. Być może ten klimat duchowy i kulturowy sprawił, że
Konferencja Episkopatu Polski wybrała Drugą Niedzielę Adwentu, jako
ten dzień, w którym jesteśmy zaproszeni do wyrażenia naszej pamięci
oraz okazania życzliwości dla wszystkich naszych sióstr i braci, żyjących
na Wschodzie, a bliskich nam z racji historycznych i licznych wspólnych
doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam swoje rodziny. A jeszcze
więcej jest takich, którzy wspominają swoich bliskich zmarłych i ich
groby, często już bezimienne, rozsiane na Wileńszczyźnie, Polesiu, na Wołyniu i Podolu,
bezkresnej Syberii czy na stepach Kazachstanu. Przy tym pamiętamy dobrze, na jakie trudności
byli narażeni wszyscy nasi bracia i siostry wierzący w Chrystusa i to przez całe dziesięciolecia.
Jak wiele zamknięto świątyń! Jak wielu kapłanów przeszło przez Syberię! Jak wielu świeckich
spotykały kary za to, że starali się praktykować swoją wiarę! Dziękujemy Panu Bogu za to, że to
już przeszłość. W tej niezwykłej historii odradzania się Kościoła Katolickiego za Wschodnią
granicą, od wielu lat uczestniczy Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji
Episkopatu Polski i każdy kto duchowo czy materialnie to wielkie dzieło wspiera. Dobiega końca
rok szczególny, pełen wyjątkowych wydarzeń. Już od minionej jesieni przeżywamy Jubileuszowy
Rok Miłosierdzia zainicjowany przez Papieża Franciszka, pamiętając o tym że to św. Jan Paweł
II ogłosił Niedzielę Miłosierdzia i wyniósł na ołtarze św. Siostrę Faustynę, zwaną Sekretarką
Bożego Miłosierdzia. W kwietniu świętowaliśmy 1050 - lecie przyjęcia Chrztu św. przez Księcia
Mieszka. Centralne uroczystości, przeżywane w Gnieźnie i Poznaniu, u udziałem Episkopatu,
Prezydenta Rzeczypospolitej, Rządu, Parlamentu i wiernych, uświadomiły nam na nowo, jak wiele
nasza Ojczyzna zawdzięcza tym fundamentom mającym swe korzenie w Ewangelii. W lipcu,
młodzi ze Wschodu i Zachodu, uczestniczyli w Kongresie Młodzieży Polonijnej a potem
w wyjątkowym święcie, jakim były Światowe Dni Młodzieży. Radowały nas słowa Papieża
Franciszka, pełne miłości i zatroskania o każdą dziewczynę i każdego chłopaka. Dzięki pomocy
wielu organizacji, dzięki akcji „Bilet dla Brata” i przy udziale naszego Zespołu, wielu młodym
ludziom ze Wschodu udało się uczestniczyć w tym szczególnym spotkaniu. Trzeba jeszcze
wspomnieć o wrześniowej beatyfikacji ks. Władysława Bukowińskiego, niestrudzonego „Apostoła
Kazachstanu”. W jego osobie Kościoł uczcił też wszystkich, którzy doświadczyli tragedii zsyłki i
sowieckich łagrów. Wszystkie te przeżycia, pragniemy przypomnieć z racji II Niedzieli Adwentu,
podczas której będziemy przeżywali Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na
Wschodzie. Serdecznie zapraszamy Polaków w kraju i poza jego granicami do solidarności w
przeżywaniu
tego
dnia:
modlitwy,
wsparcia
i
wdzięczności.
Drodzy Bracia i Siostry. Każda bezinteresowna pomoc powróci do nas zgodnie ze słowami:
„Dawajcie a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w
zanadrze wasze” (Łk 6, 38).
(dokończenie na str.2)

Proboszcz: ks. prałat
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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

W imieniu wszystkich, Pasterzy, kapłanów, sióstr zakonnych i
osób obdarowanych na Wschodzie, którzy dzięki naszej
wrażliwości na ich potrzeby, dzięki naszej hojności, będą mogli
radośniej i ufniej przeżywać nie tylko święta Bożego
Narodzenia, ale z większym spokojem patrzeć w przyszłość,
składamy serdeczne podziękowanie i zapewnienie, że wierni
tworzący Kościół Katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się za
ofiarodawców w duchu wdzięczności za przekazane ofiary.
Przeżywany w Polsce i na placówkach polonijnych „Dzień
modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” tam,
za wschodnią granicą, jest dniem wdzięczności za tych, którzy
pomagają duchowo i materialnie.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego
Nowego Roku!
Ks. Leszek Kryża SChr

+ Antoni Dydycz

Dyrektor Biura Zespołu
Przewodniczący Zespołu
Kościołowi na Wschodzie
Pomocy
_____________________________________________________

List Apostolski „Misericordia et
Misera”! cz. II
3. Jakże wielka radość
wzbudziła się w sercach
tych
dwóch
kobiet,
cudzołożnicy i grzesznicy!
Przebaczenie sprawiło, że
wreszcie poczuły się wolne
i szczęśliwe, jak nigdy
przedtem. Łzy wstydu i
bólu przemieniły się w uśmiech kogoś, kto wie, że jest kochany.
Miłosierdzie budzi radość, bo serce otwiera się na nadzieję
nowego życia. Radość przebaczenia jest niewypowiedziana,
ale ujawnia się w nas za każdym razem, kiedy jej
doświadczamy. U jej początków jest miłość, z którą Bóg
wychodzi nam na spotkanie, przerywając otaczający nas krąg
egoizmu, abyśmy i my stali się narzędziami miłosierdzia. Jakże
znaczące są także dla nas starodawne słowa, którymi kierowali
się pierwsi chrześcijanie: „Przyoblecz się w radość, która
zawsze znajduje łaskę u Boga i zawsze mu jest miła. I w niej
się rozpływaj, albowiem każdy człowiek wesoły pełni dobre
uczynki i dobre żywi myśli…Wszyscy żyć będą dla Boga, którzy
odrzucą od siebie smutek, i tylko w radość się przyobleką”
(Pasterz Hermasa, XLII, 1-4). Doświadczenie miłosierdzia daje
radość. Nie pozwólmy, aby nam ją odebrały różne smutki i
zmartwienia. Niech będzie głęboko zakorzeniona w naszych
sercach i sprawia, abyśmy zawsze ze spokojem patrzyli na
codzienne życie. W kulturze często zdominowanej przez
technikę jest jakby coraz więcej różnych form smutku i
samotności, w które popadają ludzie, także wielu młodych.
Przyszłość rzeczywiście zdaje się być zakładnikiem
niepewności, która nie pozwala na osiągnięcie stabilizacji. W
ten sposób często rodzą się uczucia melancholii, smutku i
nudy, które mogą powoli doprowadzić do rozpaczy. Potrzebni
są świadkowie nadziei i prawdziwej radości, aby odpędzić
iluzje, które obiecują łatwe szczęście ze sztucznymi rajami.
Głęboka pustka wielu osób może być wypełniona przez
nadzieję, jaką nosimy w sercach, z wypływającą z niej radością.
Istnieje wielka potrzeba poznania radości, która objawia się w
sercu dotkniętym przez miłosierdzie. Doceńmy zatem słowa
Apostoła: „Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4,4; por. 1 Tes

5,16). 4. Przeżyliśmy intensywny rok, podczas którego
zostaliśmy obficie obdarowani łaską miłosierdzia. Dobroć i
miłosierdzie Pana rozlały się na cały świat, niczym silny i
ozdrowieńczy wiatr. I wobec tego kochającego spojrzenia
Pana, który tak długo zwracał się ku każdemu z nas, nie
możemy pozostać obojętnymi, ponieważ przemienia ono życie.
Odczuwamy potrzebę, by przede wszystkim podziękować
Panu i powiedzieć: „Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej
ziemi […] odpuściłeś winę Twojemu ludowi” (Ps 85,2-3). Tak
właśnie jest: Bóg starł nasze nieprawości i wrzucił w głębokości
morskie nasze grzechy (por. Mi 7,19); już o nich nie pamięta,
rzucił je poza siebie (por. Iz 38,17); jak daleki jest wschód od
zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze występki (por. Ps
103,12). W tym Roku Świętym Kościół potrafił słuchać i bardzo
intensywnie doświadczył obecności i bliskości Ojca, który za
sprawą Ducha Świętego bardziej wyraźnie ukazał mu dar i
nakaz Jezusa Chrystusa dotyczący przebaczenia. Naprawdę
było to nowe nawiedzenie Pana pośród nas. Dostrzegliśmy
Jego życiodajne tchnienie wlewające się do Kościoła i, po raz
kolejny, Jego słowa wskazały misję: „Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a
którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23). 5.
Obecnie, po zakończeniu tego jubileuszu, nadszedł czas
spojrzenia w przyszłość i zrozumienia, w jaki sposób iść dalej
wiernie, z radością i entuzjazmem, aby doświadczyć bogactwa
miłosierdzia Bożego. Nasze wspólnoty będą nadal mogły być
żywe i dynamiczne w dziele nowej ewangelizacji, na tyle, na ile
„nawrócenie duszpasterskie”, do którego przeżywania
jesteśmy wezwani (por. Adhort. ap. Evangelii gaudium, 27),
będzie codziennie kształtowane przez odnawiającą moc
miłosierdzia. Nie ograniczajmy jej działania. Nie zasmucajmy
Ducha, który zawsze wskazuje nowe drogi do przejścia, aby
zanieść wszystkim zbawczą Ewangelię. Po pierwsze jesteśmy
wezwani, aby celebrować miłosierdzie. Ileż bogactwa jest
obecne w modlitwie Kościoła, kiedy przyzywa Boga jako
miłosiernego Ojca! W liturgii miłosierdzie jest nie tylko
wielokrotnie przywoływane, ale jest rzeczywiście przyjmowane
i przeżywane. Od początku do końca celebracji
eucharystycznej miłosierdzie powraca wiele razy w dialogu
między modlitewnym zgromadzeniem a sercem Ojca, które
raduje się, gdy może rozlewać swoją miłość miłosierną. Po
początkowej prośbie o przebaczenie przez wezwanie: „Panie,
zmiłuj się”, natychmiast otrzymujemy zapewnienie: „Niech się
zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam
grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego”. Właśnie z tą
ufnością wspólnota gromadzi się w obecności Pana, zwłaszcza
w święty dzień Zmartwychwstania. Wiele modlitw „kolekty”
pragnie przypomnieć wielki dar miłosierdzia. Na przykład w
okresie Wielkiego Postu modlimy się, mówiąc: „Boże, źródło
wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako
lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze
pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze
sumienia, i podźwignij nas w swoim miłosierdziu” (Mszał
Rzymski, III Niedziela Wielkiego Postu). Następnie jesteśmy
zanurzeni w wielkiej modlitwie eucharystycznej z prefacją, która
głosi: „W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś
nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do
nas we wszystkim oprócz grzechu” (tamże, VII Niedziela
Okresu Zwykłego). Czwarta Modlitwa eucharystyczna jest
także hymnem na cześć miłosierdzia Bożego: „W miłosierdziu
swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, by Ciebie
szukali i znaleźli”.
/Franciszek/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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 jest 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
obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie. Po raz XVII modlimy się
za wiernych tworzących Kościół katolicki na
Wschodzie. Tego dnia po Mszach św.
przeprowadzona jest także zbiórka do puszek.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Ośrodek
Kultury i Stowarzyszenie "O to chodzi" zapraszają
dziś od godziny 15:00 na Kalwaryjski Rynek
Świąteczny na rynku w Górze Kalwarii. Będą
animację plastyczne, koncert kolęd, tworzenie
łańcucha dobrych myśli, poznawanie tradycji
świątecznych (również kulinarnych). Na dzieci będzie
czekał św. Mikołaj. O godz. 17:00 odpalana zostanie
iluminacja choinki, ratusza i kościoła na Górce.

3. W czwartek Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Dzień
patronalny młodzieży żeńskiej. Porządek
Mszy św. z uroczystości t.j. o godz. 10.00 i
18.00. Zapraszamy.
4. W tym pobożnym i radosnym czasie oczekiwania
na przyjście Pana zapraszamy na Msze św. roratnie
odprawiane w tym tygodniu w Sobikowie w
poniedziałek, wtorek i sobotę o godz. 7.00, w środę i
piątek o godz. 18.00. Po Mszy św. w poniedziałek i
wtorek zapraszamy dzieci i młodzież na herbatę na
plebanię. W Czachówku Msza św. Roratnia w każdy
piątek o godz. 19.00.
5. Dzieci i młodzież podczas tegorocznych rorat
otrzymują tzw. „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.
6. Parafialny Zespół Caritas zaprasza w niedzielę 11
grudnia na Mszę Św. w Czachówku o godz. 8.30 a w
Sobikowie o godz. 13.15 wszystkie dzieci. Po Mszy
Św. odbędzie się spotkanie ze św. Mikołajem.

7. Parafialny Zespół Caritas pragnie
zorganizować 18 grudnia Wigilię dla
Samotnych. Zapisy na wigilie przyjmujemy w
zakrystii lub u p. Prezes Parafialnego Zespołu
Caritas, której numer telefonu znajduje się w
dzisiejszym numerze „Wieści Parafialnych”.

8. 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.
9. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie
formacyjne w grupach dla kandydatów do
bierzmowania: w sobotę 10.12. 2016 r. gr. p.
Elżbiety Talarek i p. Bogumiły Dusza o godz.
17.00 Rok I , o godz. 18.00 Rok .
10. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym
ołtarzu znajduje się 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.
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. W tym tygodniu zainstalowana została w
kościele nowa chrzcielnica ufundowana z
okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, jako dar
dla parafii chrztu przez ks. Dariusza Gugałę.
Chrzcielnicę wykonał artysta rzeźbiarz
Marek Pursa. Składamy ks. Dariuszowi
serdeczne podziękowanie za hojność i pamięć
o tym wydarzeniu. Ze względu na czas
przedświąteczny poświęcenie chrzcielnicy
odbędzie się w późniejszym terminie.
13. Dyrekcja, Nauczyciele i Młodzież
Gimnazjum w Cendrowicach zapraszają w
sobotę 10 grudnia w godz. 15.30 - 17.00 na
kiermasz świąteczny. Szczegóły podane są na
plakacie.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Tematem przewodnim „Niedzieli”
jest sytuacja katolików na Wschodzie. W
zakrystii do odbioru jest również miesięcznik
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 04 XII – 11 XII 2016
Niedziela, 04.12. II Niedziela Adwentu
8.30(Czachówek) + Bolesława Kłodzińskiego
8.30(Czachówek) + Mirosława Kowalskiego
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
12.00 + Kacpra, Natalii Gugałów, Stanisławy, Andrzeja, Marka
Olczaków
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
Poniedziałek 05.12
7.00(Roraty) + ks. Mirosława Tabaki
18.00 + Wiktorię, Antoniego, Władysława, Eugeniusza
Urbanowiczów, Stanisławę, Franciszka Zwolińskich
Wtorek 06.12.
7.00(Roraty) O bł. Boże dla Katarzyny Matuszewskiej i Katarzyny
Białeckiej z racji imienin
Środa 07.12.
18.00 (Roraty) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian, + Ireny, Sylwestra Kolczyńskich
Czwartek 8.12. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
10.00 Intencja wolna
18.00 Intencja wolna
Piątek 09.12.
18.00 (Roraty) +Heleny w 2 rocz. śm. , Stanisława w 18 rocz. śm.
Kutwów , zm. z rodz. Tywonków i Kutwów
19.00(Czachówek - Roraty) Intencja wolna
Sobota 10.12.
7.00 (Roraty) Intencja wolna
17.30 + Stanisława w 6 rocz. śm. , Krystyny Rosłonów
18.00 + Wiesława Kopyta (im.)
Niedziela, 11.12. III Niedziela Adwentu „Gaudete”
8.30(Czachówek) + Romana Szymańskiego
8.30(Czachówek) + Czesławy, Józefa Gałązków, Stanisława,
Haliny Warszawików
10.00 + Gabrieli w 5 rocz. śm. , Dariusza, Stanisława, Stefanii,
Józefa Trzochów
10.00 + Zofii w 10 rocz. śm i Józefa Podgórskich, Jana
Podgórzaka w 31 rocz. śm. Feliksy w 10 rocz. śm., Tadeusza i
Jacka Fiejków, zm. cr. Podgórskich i Fiejków
12.00 + Marka Golika w 8 rocz. śm.
12.00 Krystyny Skwarek w 3 rocz. śm. zm. z rodz. Skwarków i
Krawczyków

Tweet od Papieża
Miłosierdzie nie jest jakąś dygresją w
życiu Kościoła, ale stanowi samo jego
życie i czyni Ewangelię namacalną.
/Franciszek/

Refleksja na
II Niedzielę Adwentu
„Nawrócenie”

Jednych złości wezwanie: „Nawracajcie
się”, innych zaś raduje, gdyż świadomi
swoich
grzechów
i ułomności,
odczuwają potrzebę zachęty do
zmagania się z nimi. Ci drudzy nie chcą
przegapić nadchodzącego królestwa
niebieskiego. Przygotowują drogę dla
Pana, podejmują wysiłek prostowania
ścieżek swego życia, czuwają. Wiedzą, że pogrążeni
w wewnętrznym śnie, mogliby nie usłyszeć wołania Księcia
Pokoju, który przybywa, aby strapionym przynieść zapowiedź
raju.
/Ks. Mariusz Jedliczka/
13.15 + Andrzeja w 36 rocz. śm. , Edmunda Wlazłów, zm. z
rodz.Kacprzaków i Wlazłów




Weekly tweet - wpis tygodnia
Jan, dziwny to człowiek, o nim Izajasz
wspomina,- Chrzciciel - od chrztu, który
przyjmowała Jerozolima, opasany pasem i w
odzieniu z wielbłąda, tak wysłaniec BogaCzłowieka wyglądał, On mówił o Jezusie:
idzie mocniejszy od mnie i drzewie ściętym
„On was chrzcić będzie Duchem Świętym».
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/
______________________________________________________

Parafialny Zespół Caritas
zaprasza 11 grudnia na Mszę
Św. o godz. 13.15 wszystkie
dzieci. Po Mszy Św. odbędzie
się spotkanie ze św. Mikołajem. Parafialny Zespół Caritas
pragnie również zorganizować 18 grudnia Wigilię dla
Samotnych. Zapisy na wigilie przyjmujemy w zakrystii lub u
p. Prezes Parafialnego Zespołu Caritas pod nr. Telefonu: 604
- 411 - 974
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