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Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Liturgia Słowa:
Pierwsze czytanie: Lb 6, 22-27 (Błogosławieństwo)
Psalm responsoryjny: Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8
Drugie czytanie: Ga 4, 4-7 (Bóg zesłał swego Syna)
Ewangelia: Łk 2, 16-21 (Nadano Mu imię Jezus)

Parafia Rzymskokatolicka
św. Stanisława BM
Sobików 15
05-530 Góra Kalwaria
tel. + 48 22 726 83 27
+48 884 062 057
parafia.sobikow @gmail.com
www.sobikow.parafia. info.pl

Nowy Rok jest dla nas wielką
Duszpasterze:
tajemnicą. Nie wiemy co nas w
Proboszcz: ks. prałat
nim spotka. Wiemy ile za nami, a
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki
co nas czeka to może wiedzieć
Pomoc duszpasterska:
jedynie Pan Bóg. Jesteśmy
Ks. prof. Cezary Smuniewski
świadomi zadań, których trzeba
Kancelaria parafialna:
będzie się podjąć. Zawsze rodzi się obawa czy podołamy, czy poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.30 – 18.00
nie braknie sił i zdolności…. Pragnę bardzo serdecznie
sobota
podziękować w imieniu swoim, Księży Wikariuszy i
8.00 – 9.30
pracowników świeckich wszystkim Parafianom za wspólną pracę przy
W czwartek kancelaria
budowaniu Wspólnoty Kościoła Św. Stanisława BM w Sobikowie w minionym
nieczynna
Roku 2016. Bardzo wiele osób poczuło potrzebę zaangażowania się w
Msze św.
modlitwę, prace organizacyjne, wsparcie materialne dla ubogich i dla kościoła
Niedziela
czy po prostu uczestniczenia w życiu parafii. Za wszelkie dobro i wsparcie z
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
całego serca dziękuję. Pragnę wszystkim Drogim Parafianom życzyć
* w kościele: 10.00, 12.00,
wspaniałego Nowego Roku 2017. Niech Bóg obdarza wszystkich swoim
13.15
błogosławieństwem i potrzebnymi darami. Choć Nowy Rok to niewiadoma to
Dni powszednie
jedno jest pewne – nie jesteśmy sami, z nami jest Bóg, a on jest Panem
18.00
historii i czasu. Niech On nas wszystkich wspiera, prowadzi bezpiecznymi
W czwartki o godz. 7.30
drogami i chroni od zła i niebezpieczeństw. W Bogu nasza nadzieja i siła.
Nabożeństwa stałe:
Szczęść Boże. /ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński, Dziekan Czerski/
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP --------------------------------------------------------środa o 17.30
Niech ten nadchodzący Nowy Rok 2017 - będący kontynuacją
*Nabożeństwo do Niep.
spokoju, radości i miłości okresu Bożego
Serca NMP I sobota miesiąca
Narodzenia, będzie nadzieją na lepsze życie
o 7.30
i sukcesy osobiste. Niech troska o
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
kontynuację planowanych i potrzebnych
- I niedziela miesiąca po
inwestycji w parafii, udzieli się nam
Mszy św. o godz. 10.00
wszystkim, by pomnażać i upiększać Dom Boży - naszą
Spowiedź św.
świątynię. Niech to wspólne dzieło będzie wyrazem solidarności i dumą
- podczas każdej Mszy św.
wszystkich parafian, czego życzy w imieniu Parafialnej Rady Ekonomicznej
- w 1. piątek miesiąca
/Kazimierz Dusza/
od godz. 17.00
--------------------------------------------------------Serdecznie zapraszamy 8 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 na Uroczystą Mszę Świętą, podczas Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30
której J.E. ks. bp Michał Janocha dokona poświęcenia Krzyża i chrzcielnicy/
/Duszpasterze/

Chrzest św.

w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Wigilia dla samotnych i
potrzebujących

Zorganizowanie - Wigilii dla samotnych i potrzebujących
integracji z drugim człowiekiem - było inicjatywą podjętą przez
Parafialny Zespół Caritas i Koło Przyjaciół Radia Maryja
zainspirowaną nauką znanego oblata wykładowcy
Claretianum, rzymskiego Instytutu Teologii Życia

Konsekrowanego o. Fabio Cardi. „Wyszliśmy z tą inicjatywą na
przeciw tym, którzy potrzebują, wyjścia z samotności i kontaktu
z bliźnim. Zauważyliśmy, że kiedy żyjemy w ten sposób, bliźni
staje się dla nas drogą prowadzącą do Boga. Więcej, brat wydał
nam się niczym brama, przez którą należało koniecznie przejść
by spotkać Boga”, mówił prof. o. Fabio Cardi. W dniu
18.XII.2016r. O godz.15.30 rozpoczęła się „Wigilia dla
samotnych i potrzebujących integracji z drugim człowiekiem”. Z
tej okazji, gospodarze tej uroczystości. przygotowali wigilijne
potrawy, podtrzymując w ten sposób tradycje związane z
przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia. Sala parafialna
swoim wystrojem wprowadzała również w świąteczny nastrój.
Na stołach tradycyjne sianko, opłatek i 12 potraw wigilijnych,
oświetlała świeca „Caritas”. Nie zabrakło również choinki i

prezentów. W imieniu organizatorów, p. Elżbieta Talarek,
prezes Parafialnego Zespołu Caritas powitała Ks. Prałata
Włodzimierza Czerwińskiego, Ks. Wikariusza Mariusza
Białęckiego, zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników
wieczerzy wigilijnej. W słowie wstępnym przed łamaniem się

opłatkiem, w sposób szczególnie serdeczny p. Ela przywitała
osoby samotne i na wózku inwalidzkim. Następnie poprosiła
Ks. Prałata o poprowadzenie części liturgicznej związanej z
Wigilią. Po przeczytaniu przez Ks. Wikariusza fragmentu
Ewangelii św. Łukasza przypadającej na ten dzień, Ks.
Proboszcz pobłogosławił opłatki i złożył jako pierwszy
serdeczne życzenia uczestnikom charytatywnej Wigilii. W
czasie łamania się opłatkiem składaliśmy sobie nawzajem
życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Podniesieni na
duchu serdecznością, ciepłem i miłością zawartą w życzeniach,
którym nie było końca, usiedliśmy wreszcie do stołu by spożyć
pachnące świeżością wigilijne potrawy. W czasie wieczerzy
rozbrzmiewał też śpiew kolęd i pastorałek. Rozmawialiśmy ze
sobą na różne tematy osobiste, związane z działalnością grup
parafialnych i zamierzeniami jakie czekają naszą społeczność
w nowym roku. Podniosła i miła atmosfera jaka wytworzyła się
podczas trwania wigilijnej agapy sprawiła, że wszyscy czuliśmy
się jak jedna prawdziwie kochająca się rodzina. Pojawiły się też
łzy radości i szczęścia, z faktu, że mogliśmy się razem spotkać
i połamać się opłatkiem. Obiecaliśmy sobie, że następnym
razem spotkamy się już niedługo na wielkanocnym „jajeczku”.
Wszyscy wyrazili pogląd, że takich osób będzie więcej i
spotkania te staną się tradycją w naszej parafii. Tego sobie i
Państwu życzą organizatorzy: Parafialny Zespół Caritas i Koło
Przyjaciół Radia Maryja./Kazimierz Dusza i Elżbieta Talarek/
----------------------------------------------------------------------------------Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku 2017 wszystkim
członkom Parafialnego
Koła Przyjaciół Radia
Maryja,
sympatykom
i Drogim wspaniałym
Parafianom, wielu łask
Bożych na każdy dzień,
dobrego zdrowia, pokoju, miłości i radości w
rodzinach, a także nieustającej opieki Matki
Bożej życzy:
Prezes Parafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja
/Bogumiła 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 01 I – 08 I 2017
Niedziela, 01.01. Nowy Rok
8.30(Czachówek) + Heleny w 25 rocz. śm. , Stefana,
Władysława Matysiaków
10.00 +Mieczysława Śliwińskiego (im.)
12.00 + Anny Ogrodnik w 3 rocz. śm., Antoniego Bąka
18.00 + Melanię i Tadeusza Lubańskich, Zbigniewa
Czupryńskiego
Czwartek 05.01
13.00 Pogrzeb + Henryk Otulak
Piątek 06.01. Objawienie Pańskie
8.30(Czachówek) + Stefana Pieniążka
10.00 + Jana Grabarczyka w 1 rocz. śm.
12.00 O bł. Boże dla Urszuli i Zdzisława Tywonków z
okazji 35 rocz. ślubu
Sobota 07.01. I sobota miesiąca
7.10 Godzinki
7.30 Za kapłanów z naszej parafii: ks. proboszcza Prałata
Włodzimierza Czerwińskiego, ks. wikariusza Mariusza
Białęckiego, ks. prof. Cezarego Smuniewskiego oraz
ks. Prałata Jacka Połowianiuka, aby w Nowym Roku 2017
Maryja obdarzała ich zdrowiem, radością jak również by
byli otwarci na działanie Ducha Świętego w nauczaniu i
posłudze ludowi Bożemu – int. Koła Przyjaciół Radia
Maryja
17.30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jadwigi i Jana
Jóźwiaków w 40 rocz. ślubu
18.00 + Aleksandry Kucharskiej w 9 rocz. śm.
Niedziela, 08.01. Niedziela Chrztu Pańskiego
8.30(Czachówek) + Franciszki Zaręba
10.00 Za dobroczyńców i ofiarodawców
10.00 + Krystyny Golik w 7 rocz. śm.
12.00 + Michała Piekarniaka w 13 rocz. śm.
13.15 + Karola Łagody w 4 rocz. śm. , Zofię Sokolińską w
19 rocz. śm.
18.00 + Mariana Ignaczaka, zm. z rodz. Ignaczaków
Msza Św. i spotkanie dla Kand. do Bierzmowania
Intencje spisano 30.12.2016 r.

Tweet od Papieża
Pozwólmy dotknąć się czułości, która
zbawia. Zbliżmy się do Boga, który
staje się bliski. Zatrzymajmy się, by
patrzeć na żłóbek. /Franciszek/

Refleksja na
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
„Trzy Maryjne umiejętności”
Bardzo ważną rzeczą jest wypełnianie
woli Boga. Ważne jest też dostrzeganie
Bożego działania i uwielbianie Boga w tym
działaniu. Kolejną cenną umiejętnością
jest "zachowywanie wszystkich tych
spraw i rozważanie ich w swoim sercu".
Maryja była w tym wszystkim bardzo
dobra. Potrafiła łączyć te wszystkie
umiejętności i czynności. Dlatego jest dla nas wzorem. Nie
wystarczy być posłusznym Bogu; trzeba Go dostrzegać i wielbić.
Nie wystarczy posłuszeństwo Bogu i uwielbienie Go; trzeba Go
kontemplować. Dopiero połączenie tego wszystkiego czyni nas
świętymi, czyli podobnymi do Maryi, a przede wszystkim do
Jezusa.
/Mieczysław Łusiak SJ/



Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus –Światłość świata, Droga Prawda
i Życie, u proroków Mesjasz, Syn człowieczy,
Odkupiciel, Emmanuel, Książę Pokoju,
Dobry Pasterz, Słowo, Jezus –z hebrajskiego
Zbawiciel, imię nadane przez samego Boga,
bo zbawienie to dla nas docelowa droga.
Kazimierz

-----------------------------------------------------------------------------Drodzy Parafianie, Goście
Wkraczamy w Nowy Rok 2017. Z tej okazji życzę Wam
wszystkim, aby ten rok był czasem realizacji planów i
zamierzeń, które stanowiły treść serdecznych, wigilijnych i
świątecznych życzeń. Błogosławieństwo Nowonarodzonego
Chrystusa niech Wam towarzyszy każdego dnia, a Matka
Boża, niech Was otoczy płaszczem swej macierzyńskiej opieki
i miłości. W imieniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej
/Ignacy Krawczyk/
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