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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Syr 24,1-2.8-12 (Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie)
Psalm responsoryjny: Ps 147,12-13,14-15,19-20
Drugie czytanie: Ef 1,3-6.15-18 (Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci)
Ewangelia: J 1,1-18 (Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami)

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście!

Weszliśmy w Nowy Rok Pański 2016. W tych dniach,
wszyscy składamy sobie życzenia. Pan Bóg też ma
względem nas życzenia. Podobnie jak życzymy sobie
nawzajem zdrowia, i Bóg życzy nam zdrowia. Ale
naprawdę zdrowy człowiek to ten, który ma zdrową
duszę i serce. Bóg życzy nam szczęścia i długich lat życia. Pamiętajmy
jednak, że największe nawet szczęście na ziemi ma swój koniec. Bóg
życzy nam szczęścia wiecznego, które się nigdy nie kończy. Pierwszy
dzień Nowego Roku jest dniem modlitw o pokój. Bóg wie, że człowiek
może żyć w kraju, w którym nie ma wojny, ale ludzie mogą mieć
niepokój w sercach. Bóg życzy nam pokoju nie tylko między narodami,
ale także pokoju w naszych sercach. Wskazując nam w pierwszym dniu
Nowego Roku Maryję, Kościół chce nam powiedzieć, że przyszłość, z
całą jej niepewnością, najlepiej ubezpieczymy w dłoniach Matki Jezusa
i naszej. Wkraczamy zatem w Nowy Rok ufni w Bożą pomoc i
Bożą obecność
w
naszych
rodzinach
i
domach.
W imieniu swoim i mich współpracowników. Życzę Wam wszystkim,
abyście puste karty nowego kalendarza zapisywali wszelakiego
rodzaju dobrem i potrafili tym dobrem dzielić się z innymi.
Szczęśliwego
i
błogosławionego
Nowego
Roku!

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(17.00 –1X-1IV)
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

ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński
Proboszcz parafii Św. Stanisława BM w Sobikowie
Dziekan Dekanatu Czerskiego

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Trzej Królowie ?
A może ani trzej, ani królowie? Kim byli ci, których
przybycie do Bożego Dziecięcia wspominamy 6
stycznia jako święto Objawienia Pańskiego? Św.
Mateusz w Ewangelii pisze o Mędrcach (Magach) ze
Wschodu, którzy podążając za tajemniczą gwiazdą
przybywają w poszukiwaniu nowonarodzonego króla
żydowskiego, najpierw do pałacu Heroda, a potem do
Betlejem. Przybyli ze Wschodu, z tajemniczych, na pół
legendarnych, bajecznie bogatych krajów. Magowie
w Persji i Babilonie spełniali czynności kapłańskie, byli
doradcami władców, badaczami
zjawisk
przyrody
i
ich
interpretatorami, wróżbitami i
astrologami.
Jako
wnikliwi
obserwatorzy nieba, dostrzegli
tajemniczą
gwiazdę
na
wschodzie, lub jak wolą inni
tłumacze: wschodzącą gwiazdę
króla żydowskiego. Nic więc
dziwnego, że przybyli w Jego
poszukiwaniu na dwór królewski. Pouczeni przez
znawców Pisma, udali się do Betlejem, gdzie gwiazda
zatrzymała się nad miejscem przebywania małego
Jezusa. Czym była ta szczególna gwiazda? Jedni
chcieliby widzieć w niej kometę, chociaż na
starożytnym
Wschodzie
miała
ona
raczej negatywne znaczenie. Inni uważają, iż była to
koniunkcja, czyli pozorne złączenie dwóch planet.
Trzykrotne takie połączenie Jowisza i Saturna miało
miejsce ok. 7 r. p.n.e., który współcześnie bywa
przyjmowany za rok narodzenia Jezusa. Mogło to być
też jakieś nadzwyczajne, cudowne zjawisko, nie dające
się wytłumaczyć racjonalnie. Przybywając do Betlejem
Mędrcy weszli, jak pisze Ewangelia, do domu, a więc
już nie do stajenki ani groty. Oddali Dziecięciu hołd, i
złożyli dary. Z ich liczby wywnioskowano, że
ofiarodawców było trzech. Ojciec Święty w Orędziu na
XX Światowe Dni Młodzieży, tak pisze o tym
wydarzeniu: "Dary, jakie Mędrcy składają Mesjaszowi,
symbolizują prawdziwe uwielbienie. Składając złoto,
podkreślają Jego królewską boskość; kadzidłem
wyznają, że jest On kapłanem nowego Przymierza;
ofiarując mirrę, oddają cześć prorokowi, który przeleje
swą krew, by pojednać ludzkość z Ojcem. Drodzy
młodzi, wy również ofiarujcie Panu złoto waszego
istnienia, to znaczy wolność naśladowania Go z
miłości, odpowiadając wiernie na Jego wołanie;
wznieście ku Niemu kadzidło waszej gorącej modlitwy,
ku czci Jego chwały; ofiarujcie Mu mirrę, czyli pełne

wdzięczności uczucie ku Niemu, prawdziwemu
Człowiekowi, który umiłował nas aż do śmierci jako
złoczyńca na Golgocie". Ewangelista wspomina, że
Mędrcy otrzymawszy we śnie nakaz, aby nie wracać do
Heroda, "inną drogą udali się do swojej ojczyzny". We
wspomnianym Orędziu Papież tak o tym mówi: Ewangelia uściśla, że Mędrcy, spotkawszy Jezusa,
"inną drogą" wrócili do swego kraju. Taka zmiana trasy
może oznaczać nawrócenie, do jakiego są wezwani ci,
którzy spotkają Chrystusa, by stać się prawdziwymi
czcicielami, jakich On pragnie. Relikwie Trzech Króli
czczone są w katedrze w Kolonii, w mieście, które było
gospodarzem Światowych Dni Młodzieży. Udając się
na Mszę św. 6-go stycznia
pamiętajmy o tajemniczych,
pogańskich Mędrcach, którzy
natchnieni
Bożą
łaską,
wyruszyli
w
daleką
i
niebezpieczną podróż, aby
spotkać Boga-Człowieka i
oddać
Mu
pokłon.
Tajemniczych
przybyszów
zaczęto nazywać królami pod
wpływem Tertuliana, który nawiązywał do słów Psalmu
72: "Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie
Szeby i Saby złożą daninę". Przedstawia się ich często
jako reprezentantów trzech kontynentów: Europy, Azji i
Afryki. Mogą też symbolizować trzy okresy
ludzkiego życia, wtedy jeden z nich ukazywany jest
jako młodzieniec, drugi - jako mężczyzna dojrzały,
trzeci to starzec. Dawne podania mówią też o trzech
braciach, władających trzema królestwami: Melkon
(Melchior) - miał władać Persami, Gaspar (Kacper) Hindusami, a Baltazar - Arabami. Inicjały ich imion: K +
M + B - wypisujemy na drzwiach naszych domów. (Nie
wpisujmy tylko, co zdarza się niektórym, znaku "="
między litery i liczbę bieżącego roku!). Litery te może
również odczytać jako słowa błogosławieństwa:
"Christus mansionem benedicat" - Niech Chrystus
błogosławi mieszkanie.
/ Grzegorz Mleczko /

Parafia nasza
organizuje obóz
narciarski w dn.
31.01. -06.02.2016
w Murzasichlu.
Koszt 850 zł. Szczegóły i zapisy u ks.
Mariusza.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy
św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo
Eucharystyczne a po Mszy św. o 12.00
spotkanie Kół Różańcowych i wymiana
tajemnic
różańcowych.
Intencja
modlitewna na październik: o pokój w
świecie.
Taca
inwestycyjna
przeznaczona będzie ponownie na
pokrycie
zadłużenia
za
nowe
ogrodzenie cmentarza.
2. W środę Uroczystość Objawienia
Pańskiego (Trzech Króli). Porządek
Nabożeństw niedzielny. Nie będzie
tylko Mszy św. dla dzieci o godz.
13.15. Podczas wszystkich Mszy św.
poświęcenie kredy i kadzidła. Taca
zbierana
w
tę
Uroczystość
przeznaczona jest na misje.
3. W tym tygodniu odbędą się
spotkania formacyjne w grupach dla
kandydatów do bierzmowania: w
piątek 8.01. 2015 r. gr. p. Mileny
Zielińskiej i p. Renaty Woźniak o godz.
17.00 Rok I , o godz. 18.00 Rok II; w
sobotę 9.01. 2015 r. w Czachówku o
godz. 18:00 gr. Jadwigi Otulak i p.
Artura Książka.
4. W przyszłą niedziele 10 stycznia
Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy
się liturgiczny obchód Bożego
Narodzenia. Rozpoczyna się okres
zwykły w ciągu roku. O godz. 12.00
odprawimy Mszę św. w intencji
wszystkich zmarłych parafian w
minionym roku. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy. O godz. 18.00
Msza Święta i spotkanie dla
Kandydatów
do
Bierzmowania.
Obecność obowiązkowa.

5. Parafia nasza organizuje obóz
narciarski w dn. 31.01. - 06.02.2016 w
Murzasichlu. Koszt 850 zł. Szczegóły i
zapisy u ks. Mariusza.
6. W piątek 8 stycznia od godz. 9.30
pójdziemy z Komunią św. do chorych.
7. W tym tygodniu po Kolędzie
odwiedzimy rodziny mieszkające w
następujących miejscowościach:
- niedziela 3.01. – Bronisławów, ul.
poboczne od ul. Kalinowej, od godz. 15.00
- w poniedziałek 4.01. – Bronisławów, ul
Kalinowa do nr-u 49 od 11.00
Gabryelin, ul. Kolejowa od 9.30
- we wtorek 5.01. – Bronisławów ul.
Kalinowa c.d. od 9.30
Ławki, Gabryelin, ul. Polna od 16.00
- w czwartek 7.01. – Wincentów
- w piątek 8.01. – Kozłów, Grabina,
Staniszewice od godz. 13.00
- w sobotę 9.01– Dębówka od godz. 14.00
- w niedzielę 10.01. Ludwików, Lininek od
godz.15.00
W przyszłym tygodniu:
- w poniedziałek 11.01. Karolina, Krzymów
od godz. 9.30
- we wtorek 12.01.: Aleksandrów,
Buczynów od godz. 9.30, Krępa od godz.
16.00
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
remont ogrodzenia wokół cmentarza.
8. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”.
W
zakrystii do odbioru jest miesięcznik
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.
.

Intencje Mszalne 03 I – 10 I 2016
Niedziela 03.01.
8.30 (Czachówek) + Janinę i Stanisława Stańczyk
8.30 (Czachówek) + Franciszki i Jana Zarębów oraz
dziadków Dominowskich
10.00 + Tadeusza Płaczka, Grzegorza, Jerzego,
Mariana Gosów
12.00 + Stefana Ochockiego - od siostry Janki z
rodziną
13.15 + Mieczysława Śliwińskiego
Środa 06.01.
8.30 (Czachówek) + Annę Białas
8.30 (Czachówek) Dziękcz. o Błogosł. Boże dla Róży,
Aleksandra i Kacpra
10.00 + Sabiny Fabisiak, Stanisława Stawikowskiego
12.00 + Krystyny Golik w 6 rocz. śm.
Sobota, 09.01.
17.00 + Kazimiery, Jerzego Ganców, Marty,
Władysława Duchów, Marianny, Jana Politowskich,
Leokadii, Apolinarego Żbikowskich
Niedziela 03.01.
8.30 (Czachówek) + Tadeusza Szymańskiego
8.30 (Czachówek) Dziękczynna w 5 rocz. ślubu Kingi
i Tomasza Afek
10.00 + Mieczysława Śliwińskiego, Krystyny
Adamskiej
12.00 Za zmarłych w ubiegłym roku
13.15 + Anny Ogrodnik w 2 rocz. śm
CHRZEST: Gabryela Luty, Damian Piecha
18.00 + Melanii, Mariana Lubańskich
Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów do
Bierzmowania

Refleksja na
II Niedzielę po
Narodzeniu Pańskim
„Na początku było …”
Na początku było Słowo. Na ten temat
napisano już wiele prac teologicznych, filozoficznych i
filologicznych. Mam znajomego, który zebrał o tym Słowie
tyle
notatek,
że
wypełniły kosz
do
bielizny.
Czy jednak nie można wyrazić tego prościej – zwłaszcza
kiedy śpiewa się kolędy: Na początku wszystkiego był Bóg,
który
wypowiedział
się
przez
Jezusa.
Tego niewidzialnego Boga tak łatwo odgadywać na
początku życia, kiedy się w Niego wierzy po prostu tak jak w
tatusia i mamusię. Tak łatwo wierzyć na starość, kiedy w Nim
tylko pokłada się nadzieję. Najgorzej z wiarą w środku życia,
kiedy nie ma w nas ufności małego dziecka, ani poczucia
dziecięctwa Bożego. A przecież tyle wzruszającej, trudnej
wiary
w
życiu
dorosłego.
Może nie to dziecięcia wiara ani wiara starego człowieka, ale
ta pośrodku jest najważniejsza, kiedy pojawiają się - jak w
psalmie - „demony południa”.
/ks. Jan Twardowski/



Weekly tweet - wpis tygodnia
„Na początku było Słowo, a Słowo było u

intencje spisano 01.01.16

Podsumowanie Roku Duszpasterskiego 2015
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sakramenty i Sakramentalia
Ilość udzielonych Chrztów w parafii
Liczba zawartych Małżeństw w parafii
Liczba pogrzebów w parafii
Liczba osób, które przyjęły
Sakrament Chorych
Liczba osób, które przyjęły
Sakrament Bierzmowania
Liczba rozdanych Komunii Św. w
ciągu całego roku

Liczba
59
23
45
28
35
50500

Boga,
i Bogiem Było Słowo. Ono było na
początku u Boga”
Tak Święty Jan rozpoczął przekaz dla
ludzi, od Pana,
Płynie święta ewangelia w kościele od
samego rana.
„W Nim było życie, a życie było
światłością ludzi”
Trudnymi dziś słowami ksiądz nam
sumienia budzi
„A światłość w ciemności świeci,
i ciemność jej nie
ogarnęła”
Zrozumiałeś? A może mądrość twoja
jeszcze nie pojęła.
Kazimierz

/Ks. Proboszcz/
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