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Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Liturgia Słowa:
Pierwsze czytanie: Iz 52, 7-10 (Cała ziemia zobaczy…)
Psalm responsoryjny: Ps 98 (97),1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6
Drugie czytanie: Hbr 1, 1-6 (Bóg przemówił przez Syna)
Ewangelia: J 1, 1-18 (Słowo stało się Ciałem)
Sobików, Narodzenie Pańskie 2016

Kochani Parafianie !
Przed nami Uroczystość Bożego Narodzenia –
najpiękniejsze święta, pełne miłości, zgody i ciepła
rodzinnego. Podczas wieczerzy wigilijnej łamiemy 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 najbliższych
współpracowników: Kapłanów i pracowników naszej parafii:
pragnę życzyć Drogim Parafianom, wszystkim mieszkańcom
Parafii i naszego Dekanatu oraz Gościom spędzającym u nas
Święta błogosławieństwa od Bożej Dzieciny, a przed
wszystkim: zdrowia, szczęścia, spokoju ducha ponad
podziałami i radości oraz wszelkich pomyślności w
nadchodzącym Nowym 2017 Roku. Niech nowo narodzone
Dziecię znajdzie godne mieszkanie w Waszych sercach.
/ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński – Dziekan Czerski/

Parafia Rzymskokatolicka
św. Stanisława BM
Sobików 15
05-530 Góra Kalwaria
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+48 884 062 057
parafia.sobikow @gmail.com
www.sobikow.parafia. info.pl
Duszpasterze:
Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki
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

XXV – lecie Radia Maryja
W dniu 3 grudnia 2016 r.
18
osobowa
grupa
członków
Parafialnego
Koła Przyjaciół Radia
Maryja wraz z ks.
wikariuszem Mariuszem
Białęckim rano o godz. 5.30 z parkingu przy kościele w
Sobikowie wyjechała mikrobusem do Torunia na uroczystości
25-lecia powstania Radia Maryja. Rozśpiewaną i rozmodloną
grupę uzupełniła w Płońsku Pani Ula - mama księdza Mariusza.
Od wczesnych godzin porannych na 25-lecie Radia Maryja, to
wielkie święto, nie tylko zwolenników i sympatyków Radia
Maryja, przybyły wraz z nami rzesze pielgrzymów z całej Polski
i z zagranicy. W tym wyjątkowym dniu czuć było, jak wielką siłę
ma Rodzina Radia Maryja. Ta siła to wiara i miłość do Pana
Boga, Matki Najświętszej i Polski. Pan Andrzej kierowca
mikrobusu bez problemu dojechał do Hali SportowoWidowiskowej Arena w Toruniu przy ul. Józefa Bema 87. Po
odebraniu przez Przewodniczącą Parafialnego Koła Przyjaciół
Radia Maryja p. Bogumiłę Duszę u organizatorów
zarezerwowanych dla naszego Koła PRM 21 wejściówek, z
trudem, w ogromnym ścisku dotarliśmy do przydzielonego nam
sektora (i) na pierwszym poziomie na wprost ołtarza.
Nadmierny tłok powodowała dodatkowa kontrola manualna
przy pomocy ręcznych sond przez operatorów kontroli
bezpieczeństwa policji i służb BOR-u oraz bramki do
wykrywania rentgenowskiego metali dla wnoszonego bagażu
podręcznego. Po utrudnieniach związanych z kontrolą
bezpieczeństwa, po kilkudziesięciu minutach, zgodnie
programem od godz. 13.00 mogliśmy już spokojnie przeżywać,
radować się i czynnie, i głośno uczestniczyć w koncercie
galowym „Piękna nasza Polska cała” w wykonaniu
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
W trakcie koncertu na telebimach można było obserwować inne
ciekawe wydarzenia, chociażby to gdy Ojciec Tadeusz Rydzyk
otrzymał od Caritas Ordynariatu Polowego diamentową płytę
za upowszechnianie polskich pieśni kościelnych i
patriotycznych. Centralnym punktem 25. rocznicy powstania
Radia Maryja była Msza św. jubileuszowa, odprawiona przez
abp. Marka Jędraszewskiego metropolitę łódzkiego, w-ce
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a obecnie
metropolitę Archidiecezji Krakowskiej. Po Mszy Św. zostały
odczytane dwa listy z okazji jubileuszu Radia Maryja przesłane
na ręce J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski od Papieża
Franciszka oraz prefekta seniora Kongregacji Wychowania
Katolickiego ks. kard. Zenona Grocholewskiego. Specjalnym
gościem 25. rocznicy powstania Radia Maryja był prezydent
Andrzej Duda. Prezydentowi towarzyszyli szefowa Kancelarii
Prezydenta RP Małgorzata Sadurska i szef gabinetu
Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, a także kapelan
Prezydenta RP ks. prałat Zbigniew Kras. W uroczystościach
udział wzięli również liczna grupa władz państwowych i
samorządowych Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu
m.in. , minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz
Błaszczak,
który
odczytał
list
od prezesa
PiS
Jarosława Kaczyńskiego, szefowa kancelarii premiera Beata
Kempa, która odczytała specjalny list od Premier Beaty Szydło,
minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, minister
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i inni. Należ odnotować, że
wśród najważniejszych osób w hierarchii Kościoła w Polsce,
na srebrny Jubileusz Radia Maryja przybyli m.in.: ks. abp

Marek Jędraszewski – metropolita łódzki, ks. abp Sławoj
Leszek Głódź – metropolita gdański, ks. bp Andrzej Suski –
ordynariusz diecezji toruńskiej, ks. bp Ignacy Dec – ordynariusz
diecezji świdnickiej, ks. bp Wiesław Mering – ordynariusz
diecezji włocławskiej, ks. bp Józef Szamocki – ks.
bp pomocniczy diecezji toruńskiej, ks. bp Tadeusz
Bronakowski – ks. bp pomocniczy diecezji łomżyńskiej, ks.
bp Stefan Regmunt z Zielonej Góry oraz O. dr Janusz Sok –
prowincjał
Prowincji
Warszawskiej Redemptorystów.
Do Torunia przybyły również setki kapłanów, którzy
uczestniczyli w celebrze Mszy Św. w tym nasz ks. wikariusz
Mariusz Białęcki. Wspaniała Hala Sportowo-widowiskowa
wypełniona była po brzegi pielgrzymami z całej Polski i z
zagranicy. Po Jubileuszowej Mszy św. nie było końca
podziękowaniom Bogu, Matce Najświętszej i o. dr. Tadeuszowi
Rydzykowi, założycielowi i dyrektorowi a Radia Maryja.
Prezydent A. Duda powiedział m.in. „Jeżeli 22 lata temu nasz
Ojciec Święty codziennie Panu Bogu dziękował, to po 25 latach
wypada, aby to prezydent podziękował za to, że Radio Maryja
zostało stworzone. Nie tyle, za wielkie dzieło ewangelizacji bo
to uczynili już kapłani, ale ja, jako prezydent RP, przyjechałem
podziękować przede wszystkim za wielkie dzieło wspólnoty,
wielkie działo miłosierdzia i wielkie dzieło budowania polskiego
społeczeństwa i siły polskiej państwowości”. Uczestnicząca w
toruńskich uroczystościach minister Beata Kempa, szefowa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zauważyła, że Radio
Maryja jest po prostu fenomenem. „ Ono łączy ludzi nie tylko w
modlitwie, czyli w tym, co dla nas, katolików, jest najważniejsze,
ale przede wszystkim w służbie Polsce, naszej Ojczyźnie. Jeśli
połączymy te elementy, to widzimy, jaką siłę ma ta rozgłośnia i
wszystkie powstałe przy niej dzieła”. – stwierdziła Kempa. A
minister ochrony środowiska Jan Szyszko, powiedział:
„Dziękuję Panu Bogu za każdy nowy dzień, w którym mogę
jeszcze i zawsze uczynić wiele dobra w życiu osobistym i
zawodowym, korzystając właśnie z programów, informacji, a
przede wszystkim z modlitwy płynącej z anteny Radia Maryja”.
Jako ostatni głos zabrał
dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk.
Podziękował wszystkim
za wspólne tworzenie
Bożego dzieła mówiąc
m.in. „Wielkie rzeczy
uczynił i czyni nam Pan! (…). Panie prezydencie, na ręce pana,
ministrów dziękujemy wszystkim, którym drogie są dzisiaj Bóg,
Honor i Ojczyzna” Na zakończenie Mszy świętej o godz. 19.15
wszyscy ośpiewali pieśń „Boże, coś Polskę…” W drodze
powrotnej do domu dyskutowaliśmy, jak wprowadzić w życie
wskazania wyrażone w homilii ks. abp. Marka
Jędraszewskiego, w wypowiedzi ks. abp. Sławoja Leszka
Głódzia, i w specjalnych jubileuszowych listach od Ojca
Świętego. Szczerze wzruszeni byliśmy przede wszystkim
słowami wypowiedzianymi przez prezydenta RP Andrzeja
Dudę. Odmawialiśmy w autokarze Różaniec i Koronkę do
Miłosierdzia Bożego za wielkie rzeczy, które Pan nam uczynił.
Powtarzając za kapłanami można powiedzieć, że wierzymy, że
Radio Maryja przemieni oblicze tej ziemi, polskiej ziemi. Mamy
ufność, że przemieni także nasze serca, abyśmy jeszcze
bardziej mogli służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Już
następnego dnia bo była już godzina 01.20, dotarliśmy
bezpiecznie do Sobikowa. Do zobaczenia na kolejnej rocznicy
Radia Maryja - tego wspaniałego katolickiego głosu w naszych
domach.
/Kazimierz Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Uroczystość Bożego Narodzenia. Porządek
Mszy św. niedzielny. Jutro taca zbierana podczas
Mszy św. przeznaczona będzie na KUL. Po Mszach
św. poświęcenie owsa. Tego dnia i w przerwie
świątecznej nie będzie Mszy św. o godz. 13.15 dla
dzieci.
2. 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, Zdzisławowi
Tywonkowi za przygotowanie tegorocznej szopki i
ubranie choinek. W Czachówku zaś: pp. Arturowi
Książkowi. Serdeczne podziękowania kierujemy do
pp. Urszuli i Zdzisława Tywonków, Anny i Marcina
Zielińskich i Zbigniewa Jeziorskiego za podarowanie
choinek do naszego Kościoła i materiałów do szopki.
Dziękujemy Ministrantom i Strażakom z Cendrowic
za asystę podczas pasterki.
3. Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas i
wszystkim
Sponsorom
za
ufundowanie,
przygotowanie i rozwiezienie paczek świątecznych
dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii.
4. W piątek obchodzimy Święto Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa. Zachęcamy do modlitwy w
intencji naszych rodzin.
5. W sobotę zakończenie roku kalendarzowego.
Zapraszamy o godz. 17.30 na nabożeństwo
dziękczynne. Po nim Msza św.
6. W przyszłą niedzielę, Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki – Dzień Pokoju. Nie ma Mszy św. dla
dzieci o 13.15 ale dodatkowo odprawimy Mszę św. o
godz. 18.00 w kościele w Sobikowie. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy u progu nowego 2016 r.
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. Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje
ofiarodawcom indywidualnym za włączenie się i
wsparcie hojnymi darami naszej akcji „Wspomóż –
Bliźniego”. Dziękujemy właścicielom sklepów za
umożliwienie zbiórki artykułów spożywczych
darczyńcom i zebranie datków rzeczowych do paczek
dla potrzebujących z naszej parafii: pp. Iwonie i
Pawłowi Czupryńskim z Gabryelina, sklepowi Top
Market z Chynowa, pp. Marii i Markowi Kamaciowi
z Czarnego Lasu, p. Bożenie Szot z Czachówka p.
Dorocie Osiak z Sierzchowa i p. Sylwii Zwierzyk z
Czaplinka. Dziękujemy uczniom klasy III b
Gimnazjum w Cendrowicach, rodzinom i osobom
anonimowym fundującym dary do paczek z
„serduszkiem”. Bóg zapłać za Waszą wrażliwość,
ofiarność
i
hojność.
9. Gmina Góra Kalwaria zaprasza w sobotę 31
grudnia od godz. 17.00 na rynek przed ratuszem na
Kalwaryjski Rynek Noworoczny. Podczas tej imprezy
wystąpi zespół Air Band z Góry Kalwarii oraz
odbędzie
się
pokaz
sztucznych
ogni.
10. Trwają zapisy na obóz zimowy dla dzieci i
młodzieży
w
Murzasichlu
w
dn. 11 -16 lutego 2017 r. Koszt obozu wynosi 850 zł.
Przy zapisach wpłacamy zaliczkę w kocie 300 zł.
11. W pierwszy i drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia po naszej parafii będą chodzić kolędnicy.
Dochód kolędnicy przeznaczą na tegoroczny obóz
zimowy, na który wyjadą w ferie zimowe. Przyjmijmy
ich życzliwie w naszych domach.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedzieli”. W „Niedzieli” dodatkowo znajdziemy
Kalendarz na 2017 r. oraz film DVD „My wszyscy z
niego” świadectwa różnych ludzi o św. Janie Pawle II.
Podwójny numer „Gościa Niedzielnego kosztuje 8,zł. a „Niedzieli” 10,- zł. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 25 XII 2016 – 01 I 2017
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
Poniedziałek 26.12
8.30(Czachówek) + Ryszarda Szymańskiego
10.00 +Krystyny, Antoniego w 13 rocz. śm. Pieniążków
10.00 + Antoniego, Marianny Choińskich, zm. z rodz.
Brzezińskich i Choińskich
12.00 + Józefa Anuszewskiego
12.00 O Boże bł. w 35 rocz. ślubu Danuty i Bogdana
Krupów
Środa 28.12.
8.00 O bł. Boże dla Doroty i Stanisława z okazji 25 rocz.
ślubu
Sobota 31.12.
17.30 Nabożeństwo na zakończenie roku
18.00 + Romana, Andrzeja, Józefa, Genowefy Tywonków
Niedziela, 01.01. Nowy Rok
8.30(Czachówek) Intencja wolna
10.00 +Mieczysława Śliwińskiego (im.)
12.00 + Anny Ogrodnik w 3 rocz. śm., Antoniego Bąka
18.00 + Melanię i Tadeusza Lubańskich
Intencje spisano 23.12.2016 r.

Tweet od Papieża
Pan staje się człowiekiem, aby iść z nami
przez codzienne życie. /Franciszek/
Z
okazji
Świąt
Bożego
Narodzenia w imieniu Parafialnej
Rady Duszpasterskiej życzę
wszystkim Parafianom i miłym
gościom
Bożego
Pokoju
i Radości, by wypełniały serca
nasze i naszych bliskich. Niech ten radosny czas upłynie w
ciepłej, rodzinnej atmosferze.
/Ignacy Krawczyk/

Refleksja na
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
„Słowo, którym jest miłość”

"Słowo stało się ciałem" czyli Bóg
przemówił do nas całym sobą, całą swoją
Miłością Już bardziej nie przemówi, bo nie
da się wyrazić Miłości lepiej, niż to uczynił
Bóg przez Jezusa. Do nas jednak to Boże
"przemawianie" nie dociera, bo tak daleko
odeszliśmy od Miłości, że już jej nie
rozpoznajemy, gdy ona staje przed nami w
całej okazałości. Można jednak powoli nauczyć się tego
zapomnianego słowa "Miłość’, którym jest Bóg. Trzeba tylko
odrzucić wiele zbytecznych życiowych doświadczeń i uwierzyć w
to, że Miłość jednak istnieje. Wierząc w Miłość szybko
dostrzeżemy, że ona jest słowem wpisanym głęboko w nasze
serca i krok po kroku nauczymy się jej /Mieczysław Łusiak SJ/

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

Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje
ofiarodawcom indywidualnym za włączenie się i
wsparcie hojnymi darami naszej akcji „Wspomóż –
Bliźniego”. Dziękujemy właścicielom sklepów za
umożliwienie zbiórki artykułów spożywczych
darczyńcom i zebranie datków rzeczowych do
paczek dla potrzebujących z naszej parafii: pp. Iwonie i Pawłowi
Czupryńskim z Gabryelina, sklepowi Top Market z Chynowa, pp.
Marii i Markowi Kamaciowi z Czarnego Lasu, p. Bożenie Szot z
Czachówka p. Dorocie Osiak z Sierzchowa i p. Sylwii Zwierzyk z
Czaplinka.Dziękujemy uczniom klasy III b Gimnazjum w
Cendrowicach, rodzinom i osobom anonimowym fundującym dary
do paczek z „serduszkiem”. Bóg zapłać za Waszą wrażliwość,
ofiarność i hojność.

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

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia kierujemy
do wszystkich Parafian z serca płynące
życzenia, aby nadchodzące Święta były
przepełnione nadzieją i magią wigilijnej nocy.
Radosnych,
spokojnych
Świąt
oraz
pomyślności w Nowym 2017 roku, życzy:
Prezes Parafialnego Zespołu Caritas Elżbieta Talarek wraz z
zespołem

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

Weekly tweet - wpis tygodnia
Zawiłe są słowa Ewangelii Janowej,
jak powikłane są nasze drogi życiowe.
« Na początku było Słowo, a Słowo było
u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga».
Wszak wszystko co się zaczyna, w Słowie ma początek,
taki już ten odwieczny jest Boży porządek.

Kazimierz
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