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               IV Niedziela Adwentu 
                                                 Liturgia Słowa:  

               Pierwsze czytanie: Iz 7, 10-14 (Panna pocznie…) 

               Psalm responsoryjny: Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 

               Drugie czytanie: Rz 1, 1-7 (Jezus jest potomkiem Dawida) 
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Duszpasterze: 
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 

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 
 

Ewangelia: Mt 1, 18-24(Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida 

 

Urodzinowy podarunek patriarchy Cyryla dla Ojca Świętego 
Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego 

metropolita Hilarion (Ałfiejew), spotykając się 10 grudnia z papieżem, 
przekazał mu ikonę św. Serafima Sarowskiego. Był to podarunek od 
patriarchy Cyryla na przypadające 17 grudnia osiemdziesiąte urodziny 
Franciszka. Na spotkaniu poruszono sprawę współpracy kulturalnej 
między obydwoma Kościołami. Wcześniej papież ofiarował Cyrylowi 
cząstkę relikwii św. Franciszka z Asyżu, a z kolei jemu patriarcha 
moskiewski podarował relikwie św. Serafina Sarowskiego. W ramach 
współpracy kulturalnej w niedzielę 11 grudnia w rzymskiej bazylice Matki 
Bożej Anielskiej i Męczenników odbył się wspólny koncert chóru Kaplicy 
Sykstyńskiej i moskiewskiego chóru synodalnego. 

                                                                                                                      /Radio Watykańskie/ 
_____________________________________________________________________________ 

      Boże Narodzenie na gruzach, ale z nadzieją na pokój 
Liczymy, że zbliżające się Boże Narodzenie będzie miało w tym roku 
w Aleppo zupełnie inny charakter. Wciąż szerzy się przemoc i ludzie 
bardzo cierpią, ale rośnie też nadzieja na pokój. Tak trwającą 
ofensywę syryjskich wojsk rządowych, które obijają z rąk rebeliantów 
kolejne dzielnice tego oblężonego miasta, komentuje jego maronicki 
arcybiskup Aleppo. „Papieska mediacja i kolejne wyzwalane dzielnice 

sprawiają, że rośnie nadzieja na prawdziwy pokój” – podkreśla abp Joseph Tobji. „Wiadomość o 
liście Papieża do prezydenta podały wszystkie syryjskie media. Doceniamy bardzo ten gest i 
wierzymy, że w końcu ten apel, jak i tak wiele wcześniejszych, zostanie wysłuchany. Wojna 
zawsze jest czymś diabelskim, niesie ze sobą nie tylko zniszczenia materialne, ale przede 
wszystkim krew niewinnych ofiar – mówi Radiu Watykańskiemu abp Tobji. – Obecnie towarzyszy 
nam trochę więcej nadziei na pokojowe Boże Narodzenie. My, maronici, nie mamy już w Aleppo 
ani jednego kościoła, ponieważ wszystkie zostały zniszczone. Święta obchodzić będziemy więc w 
na wpół zrujnowanej katedrze św. Eliasza. Zrobimy to na gruzach, by powiedzieć, że prawdziwa 
nadzieja nigdy nie umiera, że ze śmierci rodzi się życie, że Emanuel, Bóg z nami, wciąż jest 
pośród nas i nigdy nas nie opuści. Wszystkich chrześcijan prosimy o modlitwę. W Syrii macie 
swych braci, Wschód to jedno płuco ciała Chrystusa, które obecnie przeżywa stan zapalny, musi 
być leczone zarówno przez modlitwę, jak i konkretne dzieła miłosierdzia”. 
                                                                                               /Katolicka Agencja Informatyczna/ 
____________________________________________________________________________ 

 

Ojcu Świętemu Franciszkowi okazji 80 rocz. urodzin 

życzymy dużo zdrowia, a przede wszystkim Darów Ducha 

Świętego w kierowaniu łodzią piotrową oraz opieki Matki 

Bożej na każdy dzień życia.  /Duszpasterze i parafianie/ 

____________________________________________________ 

Wigilia dla Samotnych 18 grudnia 2016 r. o godz. 15:30 w Sali Katechetycznej 
organizowana przez  Parafialny Zespół Caritas w Sobikowie. 

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


Chrześcijański 
obrzęd wieczerzy 

wigilijnej 
 

Na stół wigilijny pod obrus wkłada się garść siana, stawia się  
talerz z opłatkiem, potrawy wigilijne oraz świecę. 
 
Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna śpiew kolędy: ”Wśród 
nocnej ciszy” a następnie czyni znak krzyża: 
 
† W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
 
Kochani, oto wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego 
Narodzenia. Dziękujemy Bogu Ojcu, za to, że tak umiłował 
świat, że dał nam swojego Jednorodzonego Syna, który 
narodził się z Maryi Dziewicy dla naszego Zbawienia. 
Dziękujemy, że pozwolił nam po raz kolejny doczekać Świąt i 
przeżywać je w radości i wzajemnej miłości. 
Ojciec lub Matka albo ktoś z domowników zapala świecę i mówi: 
Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu i zbawienie 
świata. 
Wszyscy odpowiadają:  Bogu niech będą dzięki.    
Następnie bierze do rąk Pismo Święte i mówi:    
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza o 
narodzeniu Pana Jezusa    (odczytuje się fragment Łk 2,1-20):  
 
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 Jego upodobania».  
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili 
nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się 
tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z 
pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w 
żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało 
objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, 
dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.  
 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je 
w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga 
za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.  
Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku dla słowa Bożego, całuje 
się księgę Pisma Świętego i rozpoczyna śpiew kolędy: „Bóg się 
rodzi”   
Ojciec lub Matka:   
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i 
dziękujemy za noc, w której posiałeś nam swojego Syna 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię: 

• Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. 
• Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych 
pokojem tej nocy. 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie 
• Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, 
biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij 
Dobrą Nowiną tej świętej nocy. 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. 
• Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem 
i światłem Twej chwały. 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.    
  
Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.    
Ojciec lub matka: 
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała 
blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna 
Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła 
w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen.  
ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM:   
Za chwilę przełamiemy się białym opłatkiem. Ten 
pochodzący z XVIII w. obyczaj polski nawiązuje do 
wczesnochrześcijańskiej praktyki dzielenia się między 
sobą błogosławionym chlebem, który jest symbolem życia 
i podtrzymuje życie. Wyraża gotowość podzielenia się tym, 
co jest najcenniejsze i najbardziej potrzebne. Przypomina 
nam także prawdę, że Jezus Chrystus narodzony dzisiaj w 
Betlejem jest dla nas Chlebem z nieba i daje nam się w 
Najświętszej Eucharystii, abyśmy mieli życie wieczne.    
Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji 
polskich przewidują specjalną modlitwę nad opłatkiem. Ojciec 
rodziny ze złożonymi rękoma odmawia następującą modlitwę:    
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki 
twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem 
ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat 
swojego Jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba 
daje nam swoje Ciało jako pokarm i zadatek 
nieśmiertelności. Prosimy Cię, racz pobłogosławić nas 
wszystkich i te opłatki, którymi będziemy się dzielić 
zwyczajem naszych ojców i składać sobie nawzajem 
świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, 
miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem 
potwierdzali to, co wypowiemy ustami. Panie, Boże, spraw, 
abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb, a w 
przyszłości mogli uczestniczyć w uczcie zbawionych w 
Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.   
Następuje łamanie się opłatkiem. Ojciec rodziny składa 
życzenia wszystkim obecnym i przełamuje się opłatkiem 
najpierw z matką, a potem pozostałymi członkami rodziny. 
Wszyscy nawzajem składają sobie życzenia i wymieniają 
pocałunek serdeczności i pokoju. W czasie spożywania 
wieczerzy wigilijnej należy zatroszczyć się o zachowanie 
rodzinnego i religijnego nastroju. Potrawy wigilijne powinny być 
postne, nie podaje się alkoholu. Rezygnujemy z oglądania 
telewizji czy słuchania rozpraszającej muzyki. Kiedy wieczerza 
wigilijna dobiega końca, rozpoczynamy śpiew kolęd i wzajemne 
obdarowywanie się upominkami.    
MODLITWA PO WIECZERZY. Odmawia Ojciec lub Matka:     
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego 
Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich 
ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które 
spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki wieków. Amen    
Ukoronowaniem Wieczerzy jest udział w Pasterce o Północy.    



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 Spotkanie 
formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich 

rodziców. Zapraszamy.  Wigilia dla Samotnych 
organizowana przez Parafialny Zespół Caritas o godz. 

16.00 na plebanii. 

2. Serdecznie dziękujemy pp. Stanisławowi 
Winiarkowi, Tadeuszowi Jaworkowi, Stanisławowi 
Warszawikowi, Edwardowi Tobiaszowi i Arturowi 

Książkowi za pomoc w remoncie zakrystii w kaplicy 

w Czachówku a 2 rodzinom za ofiarowane materiały 
na ten cel. Dziś po Mszy św. o godz. 8.30 poświęcenie 

kapliczki Matki Bożej - wotum na 1050. rocznicę 

Chrztu Polski. Kapliczkę wykonał rzeźbiarz Marek 
Pursa. 

3. Zapraszamy na Msze św. roratne odprawiane w tym 
tygodniu w Sobikowie w poniedziałek, wtorek, 

czwartek i sobotę o godz. 7.00, w środę i piątek o godz. 

18.00. Po Mszy św. w poniedziałek, wtorek i czwartek 
zapraszamy dzieci i młodzież na herbatę na plebanię. 

W Czachówku Msza św. roratna w piątek o godz. 

19.00. 

4. Dzieci i młodzież bardzo prosimy aby do czwartku 

dostarczyły sklejone „Ogniwa dobroci”, z 
tegorocznych roratach, abyśmy mogli je założyć na 

choinki.  
 5. W sobotę Wigilia. W tym roku Pasterka będzie 

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. Ministranci proszeni są o 

przybycie do zakrystii przed Pasterką w Czachówku o 

godz. 21:30 w Sobikowie o 23.20.  
6. W niedzielę i poniedziałek 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. Po Mszach św. poświęcenie owsa.                                                                                                                  

7. We wtorek 27 grudnia rozpoczynamy kolędę. W tym 

tygodniu po Kolędzie odwiedzimy rodziny mieszkające w 

następujących miejscowościach:                                                              

- we wtorek 27.12. – Obręb od godz. 9.30                                                                                  

-  w środę 28.12. - Julianów, Gabryelin, Ławki od godz. 9.30                                                          

 - w czwartek 29.01. - Czachówek, ul. Główna od nr. 1 do ul. 

Kościelnej, ul. Słoneczna, Sosnowa, Malinowa i Szkolna od 

godz. 9.30                                                                                                                       

- w piątek 30.12. - Czachówek, ul.  Wąska i Główna od ul. 

Kościelnej do pp. Chmielewskich, ul. Kościelna, Pod 

Gwiazdami, Tęczowa, Księżycowa od godz. 9.30 

- w sobotę 31.12. - Czachówek, ul. Główna od pp. 

Chmielewskich do końca, ul. Brzozowa i Klonowa, 

Bronisławów, ul. Graniczna od godz. 9.30 

W przyszłym tygodniu: 

- w poniedziałek 2.01. Bronisławów, ul Kalinowa, 

Calineczki, Szczęśliwa od 14.00 

- we wtorek 3.01.: Dębówka od godz. 9.30, Krępa od godz. 

16.00 

- w środę 4.01. Bronisławów ul. Miła, Poranna, Wspólna, 

Jaśminowa, Szarotki od godz.15.00, Grabina i Staniszewice 

od godz. 9.30 

-w czwartek 5.01. – Grobice                                                                                                   

- sobotę 7.01.  Karolina i Krzymów od godz. 9.30                                                           

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 inwestycje tego roku. Porządek kolędy 

wydrukowany jest w naszym tygodniku parafialnym. 

8. 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.                                                                                                                        
9. 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.                                              
 10. W tym tygodniu zainstalowany został w kościele 

Krzyż ołtarzowy. Krzyż wykonała malarka p. Hanna 

Dąbrowska-Certa. Koszt jego wykonania wyniósł 

ponad 30000,- zł. Prosimy bardzo o ofiary 
indywidualne na pokrycie tego zobowiązania. Ze 

względu na czas przedświąteczny poświęcenie krzyża 

i chrzcielnicy wykonanej nieco wcześniej odbędzie się 
8 stycznia, w niedzielę Chrztu Pańskiego na Mszy św. 

o godz. 10.00. Dziękujemy pp. Zbigniewowi 

Jeziorskiemu, Mirosławowi Masnemu i Ignacemu 
Krawczykowi za pomoc w jego transporcie i montażu 

w kościele.                                                                                                                           

11. W piątek 23 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.                                                                                                      

12. P. Tomasz, nasz organista zakończył roznoszenie 

Opłatków na stół wigilijny. Bardzo serdecznie 

dziękuje wszystkim za życzliwe przyjęcie.                                                           
13. Parafia nasza organizuje obóz zimowy dla dzieci 

i młodzieży w Murzasichlu w dn. 11 -16 lutego 2017 
r. Koszt obozu wynosi 850 zł. Od dzisiejszej niedzieli 

przyjmujemy zapisy. Przy zapisach wpłacamy 

zaliczkę w kocie 300 zł.                            
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 
„Niedzieli”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny. 



Intencje Mszalne 18 XII – 25 XII 2016  
 

Niedziela, 18.12. IV Niedziela Adwentu  
8.30(Czachówek) + Marianny, Stanisława Mrozików, Anny, Karola 
Chmielewskich 
8.30(Czachówek) + Henryka, Jana Antosiewiczów, Teofili i 
Stanisława 
10.00 + Bogusława w 24 rocz. śm. , Radosława w 21 rocz. śm. , 
Marianny Buraczyńskich 
10.00 + Józefa w 31 rocz. śm. , Marianny Molaków, Jana, Jerzego 
Szczepaników, zm. z rodz. Hiltów i Molaków 
12.00 + Jóżefa, Marianny, Franciszka Łuczaków, dziadków 
Łuczaków 
12.00 + Heleny w 1 rocz. śm. , Czesława Wiśniewskich  
13.15 + Józefa w 34 rocz. śm., Łukasza, Bronisławy Tywonków, 
rodziców i rodzeństwo Dąbrowskich 
 13.15 O Boże bł. dla Jakuba z okazji 18 rocz. urodzin                            
Poniedziałek 19.12 
7.00(Roraty) Intencja wolna 
18.00 + Władysława Fabisiaka w 30 dni po śmierci 
Wtorek 20.12. 
7.00(Roraty) Intencja wolna 
Środa 21.12.  
18.00 (Roraty) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
Czwartek 22.12.  
7.00(Roraty) Intencja wolna 
Piątek 23.12. 
18.00 (Roraty) Intencja wolna                                               
19.00(Czachówek - Roraty) : O bł. Boże dla rodziny Romanów 
Sobota 24.12. Wigilia 
7.00 (Roraty) Intencja wolna 
22.00 Pasterka w Czachówku: + Kazimiery Krawczyk 
24.00 Pasterka w Sobikowie: za parafian                               
Niedziela, 25.12. Uroczystość Narodzenia Pańskiego  
8.30(Czachówek) + Marianny Kowalskiej w 5 rocz. śm. 
8.30(Czachówek) +  Czesławy, Józefa, Haliny, Stanisława 
10.00 + Jerzego, Andrzeja, Piotra, Franciszki Michalskich, Anny, Józefa 
Dolińskich 
10.00 + Heleny w 1 rocz. śm. , Antoniego Kamińskich, zm. z rodz. 
Kamińskich 
12.00 + Melanię, Mariana Lubańskich 
12.00 + Antoniego Kamińskiego w 5 rocz. śm. 
CHRZEST: Dominik Kamiński 
13.15 + Stanisława w 6 rocz. śm, Kazimierza, Katarzyny, Stanisława 
Gozdalików, Anieli, Jana, Zdzisława Bursa 
13.15 + Władysława, Zygmunta Samorajów, Pawła, Wojciecha 
Wiśniewskich                                    Intencje spisano 14.12.2016 r. 

 
Tweet od Papieża 

Przebaczenie jest najbardziej widocznym znakiem 
miłości Ojca, którą Jezus chciał objawiać całym 

swoim życiem.      /Franciszek/ 

                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Refleksja na  

 IV Niedzielę Adwentu 

„Wierzyć jak Józef” 
 Na pewno nie ma żadnej przesady w 
traktowaniu Józefa jako wyjątkowo 
świętego człowieka. Musiał być bardzo 
mocno zjednoczony z Bogiem, skoro z 
taką łatwością uwierzył, że dziecko 
poczęte w łonie Maryi nie jest dzieckiem 
żadnego mężczyzny, ale poczęło się z 
Ducha Świętego. W dodatku ten anioł 

przyśnił się Józefowi (podczas gdy Maryi ukazał się na 
jawie). Jakże łatwo wierzył Józef w niezwykłe działanie Boga 
w świecie, w Jego obecność! Można odnieść wrażenie, że Józef 
tak samo łatwo uwierzył aniołowi mówiącemu do niego we śnie, 
jak my wierzymy swojemu wiernemu przyjacielowi, że na przykład 
jutro nas odwiedzi, skoro tak zapowiada. Dobrze byłoby mieć 
wiarę Józefa. Wówczas Bóg w naszym życiu mógłby dokonać 

dużo więcej, niż dotąd.            /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------
Święta Bożego Narodzenia w parafii 

św. Stanisława BM w Sobikowie:    

 

 
25 grudnia 2016 r. 
24.00 – Pasterka w intencji parafian 
8.30 – Msza Święta w Czachówku 
10.00 – Msza Święta w Sobikowie 
12.00 – Msza Święta w Sobikowie 
13.15 – Msza Święta dla dzieci w Sobikowie 
26 grudnia 2016 r. 
8.30 – Msza Święta w Czachówku 
10.00 – Msza Święta w Sobikowie 
12.00 – Msza Święta w Sobikowie 
-------------------------------------------------------------------------------------- 


Weekly tweet  - wpis tygodnia 

« …Z Ducha Świętego  

jest to, co się w Niej poczęło». 
Nawet przyjście na świat Boga z Ducha się 

zaczęło. Więc módl się do Niego, aby twe 

życie było właściwe, z mocą Ducha 

Świętego wszystko jest możliwe. Duchu 

Święty, Duchu Boży, Duchu Światła i 

Miłości, niech Twoje tchnienie od dzisiaj w 

mym życiu zagości. 

                                                                               Kazimierz 
        

------------------------------------------------------------------------- 
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