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Liturgia Słowa 

 
Pierwsze czytanie:  Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 (Obyś rozdarł niebiosa i 
zstąpił) 
Psalm responsoryjny: Ps 80 (79), 2ac I 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4) 

Drugie czytanie: 1 Kor 1, 3-9 (Oczekujemy objawienia się Jezusa 
Chrystusa) 
Ewangelia: Mt 13, 33-37 (Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy Pan domu 
przyjdzie) 

                             ADWENT 
 

Adwent jest pierwszym okresem roku 

liturgicznego, poprzedza Boże Narodzenie. Słowo 

Adwent pochodzi od łacińskiego słowa 

"adventus", czyli "przyjście, przybycie, 

nadejście".Chrześcijanie często mówią o 

pierwszym i drugim przyjściu Chrystusa. Jego 

pierwsze przyjście świętujemy jako "Boże 

Narodzenie". Okres Adwentu trwa cztery niedziele: od pierwszych 

nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia 

niedzieli do zmierzchu 24 grudnia. Obchody Adwentu to zarówno 

upamiętnienie pierwszego jak i przygotowywanie sie do Jego drugiego 

przyjścia. Tak jak Izrael pragnął nadejścia Mesjasza, tak chrześcijanie długo 

czekają, aby ich Zbawiciel ponownie przybył. 

Początek Adwentu do 16 grudnia jest czasem szczególnego oczekiwania 

na ostateczny powrót Chrystusa i sąd, jaki On przyniesie światu, od 17 

grudnia do 24 grudnia to czas bezpośredniego przygotowania do 

uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tym czasie kapłan zakłada do mszy 

świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i 

przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z 

Bogiem i ludźmi, a w III niedzielę -Gaudete - różowy,  jako rozjaśniony 

fiolet symbolizuje radość w okresie oczekiwania. Tradycyjnie w Kościele są 

odprawiane w tym okresie o świcie msze, zwane roratami. Są to msze ku 

czci Najświętszej Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od 

Archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Coraz 

bardziej są popularne wieńce z czterema świecami, które zapalamy po 

kolei w niedziele oraz kalendarze adwentowe. Słowa wypowiadane w 

czasie rorat "Jestem gotowy na przyjście Pana" mają nam uświadomić, że 

Boże Narodzenie oraz nasze indywidualne spotkanie z Chrystusem są 

blisko     /Opracował: Jan Hulanicki/ 
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Pomoc duszpasterska: 

Ks. prof. Cezary Smuniewski 
 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

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 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 
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Sprawozdanie z działalności 

Parafialnego Zespołu Caritas  

 
Po raz pierwszy w tym roku w dniu 19.listopada 

obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH, 

ustanowiony przez papieża Franciszka, to najlepszy czas 

na podsumowanie naszej działalności charytatywnej na 

rzecz potrzebujących. Działalność PZC w nowym 

składzie rozpoczęliśmy od nawiązania kontaktów z 

dyrektorami szkół znajdujących się na terenie naszej 
parafii. 

Poprosiliśmy o 

rozpoznanie 

potrzeb dzieci i 

zgłoszenie ich do 

pomocy oraz 

nawiązanie 

współpracy w 

działalności na rzecz społeczności lokalnej. Następnie 

odwiedziliśmy podopiecznych, którymi opiekował się 

PZC. Pierwszą zbiórkę do puszki przeznaczyliśmy na 

rehabilitację Łukasza B. poszkodowanego w wypadku 

samochodowym. 

Kolejnym naszym przedsięwzięciem było 

przygotowanie i rozdanie paczek z okazji 

„ Św. Mikołaja.” Z ofiar zebranych do 

puszek, przekazanych przez darczyńców 

przygotowaliśmy 300 paczek,  które św. 

Mikołaj rozdał dzieciom po niedzielnych 

mszach. Z artykułów spożywczych, 

produktów żywnościowych, słodyczy 

zebranych w koszu w kościele, oraz 

złożonych w sklepach do pudełek 

„Caritas”, przygotowaliśmy 33 paczki i 

10 paczek tzw. „serduszek”, które 

przekazaliśmy podopiecznym z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia.  

Przed świętami prowadziliśmy sprzedaż „Świec 

Wigilijnych”, a dochód z ich sprzedaży  wzbogacił nasze 

konto. Parafialny Zespół Caritas wspólnie z Kołem 

Przyjaciół Radia Maria zorganizowali po raz pierwszy 

„Wigilię dla samotnych, chorych i potrzebujących 

wsparcia”. W styczniu zakupiliśmy węgiel dla 19 rodzin 

(99 worków), który został rozwieziony pod wskazane 

adresy. Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” tradycyjnie po 

każdej mszy św. ministranci i członkowie zespołu Caritas 

rozdawali prezenty seniorom. W „Międzynarodowy 

Dzień Chorego” 11.02.2017r. po mszy św. celebrowanej 

przez Ks. Proboszcza Włodzimierza Czerwińskiego, 

uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek do 

sali katechetycznej. Chorzy, którzy nie mogli 

uczestniczyć w mszy św. ze względu na stan zdrowia 

otrzymali okazjonalne prezenty z życzeniami, które 

dowiezione zostały do ich domów. Dofinansowaliśmy 1- 

osobę do wyjazdu na zimowisko w Murzasichle.  

W marcu podjęliśmy decyzje o włączeniu się do akcji 

Caritas-Polska „Rodzina – Rodzinie”, wpłacając na konto  

co miesiąc 510,00zł. na rzecz rodziny syryjskiej. 

W kwietniu odpowiadając na prośbę uczestników 

wigilijnego spotkania zorganizowaliśmy „Świąteczne 

Jajeczko” wielkanocne dla osób samotnych, chorych 

seniorów i tych, którzy z nami chcieli podzielić się 

jajeczkiem. Tradycyjnie z okazji „Świąt Wielkanocy” 

przygotowaliśmy 29 paczek żywnościowych dla swoich 

podopiecznych. 

Uczciliśmy też „Dzień 

Matki i Ojca” rozdając 

słodkie, kolorowe 

niespodzianki. Z okazji 

„Dnia Dziecka” dzieci 

otrzymały różne 

prezenty, których 

wyboru mogły same 

dokonać. W czerwcu dofinansowaliśmy koszty 

poniesione z tytułu leczenia p. Urszuli D. osobie 

niepełnosprawnej. W lipcu włączyliśmy się czynnie do 

zbiórki elektrośmieci prowadzonej przez - Green Office 

Ecologic. Dochód ze sprzedaży wsparł akcje misyjne. We 

wrześniu zebrane ofiary złożone do puszki i dodatkowa 

kwota desygnowana z kasy PZC, zgodnie z 

przeznaczeniem zostały przekazane Mariuszowi P. na 

remont łazienki. 

Nasza działalność nie skupiła się tylko na organizowaniu 

okolicznościowych akcji i zbiórek. Wspieraliśmy 

szczególnie ciężko chorych odwiedzając ich w domach, 

wspieraliśmy ich duchowo, modliliśmy się o ich zdrowie 

w intencjach sobotnich mszy porannych. Wszystkie 

działania, które podjęliśmy mogły być zrealizowane 

dzięki Wam - ofiarodawcom. Prosimy o dalszą 

współpracę i zgłaszanie osób potrzebujących pomocy i 

wsparcia. 

 

Dziękujemy za ofiarność, 

wsparcie duchowe,  

za życzliwość  

i wyrozumiałość. 

 
Prezes - Elżbieta Talarek 

i Najwspanialszy Zespół 

Parafialnego Zespołu Caritas. 

 
 

Roraty znane były w Polsce 

już w XIII w. Odprawiane 

na Wawelu gromadziły 

wszystkie stany państwa, 

które symbolizował siedmioramienny świecznik, stojący 

na ołtarzu. Przedstawiciel każdego ze stanów: król, 

duchowny, senator, szlachcic, rycerz, mieszczanin i 

chłop, niósł świecę, zapalał ją, ustawiał w świeczniku i 

mówił: „Jestem gotów iść na sąd boski”. Roraty (z łac.)  

rorare - oznacza zraszać. Prorok Izajasz zapowiada 

nadejście Boga – duchową rosę ”Niebiosa, wysączcie z 

góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ja 

wyleją!”(Iz 45,8). „Rorate caeli desu per et nubes plant 

justum”. To wołanie jest tęsknotą za 

przemianą i oczekiwaniem na przyjście 

czegoś nowego. Niebiańska rosa, może 

symbolizować wodę i Ducha Św. Ta 

modlitwa, prośba zanoszona jest przez 

wierzących w Adwencie. Kościół 

podejmuje to wołanie już od wschodu 

słońca (przy blasku świec), odprawiając 

Mszę Św. – roraty. Eucharystia ta 

dedykowana jest Najświętszej Maryi Pannie. 

Charakterystycznym elementem wystroju kościoła jest 

świeca zwana roratką (ozdobiona kokardą). Umieszczona 

w pobliżu ołtarza symbolizuje NMP.  

                                        /Opracowała: Anna Bulder. cdn./ 

 



 

Ogłoszenia duszpasterskie 
1. Dziś I niedziela Adwentu. Rozpoczynamy nowy 
rok duszpasterski. Będzie on przeżywany pod 

hasłem: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Po 
Mszy św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo 

Eucharystyczna a po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół 

Różańcowych i wymiana tajemnic różańcowych. 
Intencja różańcowa na grudzień: O błogosławieństwo 

Nowonarodzonej Dzieciny dla naszych rodzin.  Taca 

inwestycyjna przeznaczona jest ponownie na 
pokrycie kosztów remontu kaplicy w Czachówku.                                                                      

2. Od soboty 9 grudnia rozpoczniemy 

Rekolekcje Adwentowe. Potrwają one do 

wtorku włącznie. Nauki rekolekcyjne głoszone 

będą podczas wszystkich Mszy św. 

niedzielnych, a w poniedziałek i wtorek o godz. 

10.00, 16.30 (Roraty), 18.00 a o godz. 19.30 w 

Czachówku. We wtorek dzień spowiedzi. 

Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości. 

Spowiadać  będą zaproszeni kapłani. 

Rekolekcje poprowadzi ks. Antoni Żebrowski, 

Misjonarz Św. Rodziny z Bąblina. Taca 

zbierana w poniedziałek i wtorek podczas 

Mszy św.  będzie wyrazem naszego 

podziękowania Ojcu Rekolekcjoniście. Z racji 

Rekolekcji adwentowych Msza św. z nauką dla 

kandydatów do Bierzmowania i młodzieży 

zostanie odprawiona 10 grudnia o godz. 18:00.                                                                            

3. W tym pobożnym i radosnym czasie oczekiwania 
na przyjście Pana zapraszamy na Msze św. roratnie 

odprawiane w tym tygodniu w Sobikowie w czwartek 

i sobotę o godz. 7.00, w środę i piątek o godz. 18.00. 
Po Mszy św. w czwartek zapraszamy dzieci  

i młodzież na herbatę na plebanię. W Czachówku 

Msza św. Roratna w każdy piątek o godz. 19.00. 

4. W piątek 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. 

5. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie 

formacyjne w grupach dla kandydatów do 
bierzmowania, Grupa formacyjna I p. Krystyny 

Borowskiej: Spotkanie w Sobikowie w piątek 8 

grudnia, o godz.  18:00, rok I i II.  

6. Nasz organista p. Tomasz rozpoczął roznoszenie 

opłatków na stół wigilijny. Zostały one poświęcone w 
ubiegłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00. Prosimy 

o życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W naszej parafii 

opłatki roznosi tylko on. Przestrzegamy przed 
oszustami. 

7.  Parafialny Zespół Caritas zwraca się z 

uprzejmą prośbą do właścicieli sklepów i firm 

o wsparcie tegorocznej akcji ”Mikołaj” dla 

dzieci, która odbędzie się 10 grudnia po Mszach 

św. w Czachówku o godz. 8.30 i Sobikowie po 13.15. 
Dary w postaci słodyczy, przyborów  szkolnych, 
ofiary pieniężne itp. prosimy o dostarczenie do 

kancelarii parafialnej lub zakrystii.                                                                                                          

8. 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.                                              

9. Od dziś przy bocznym ołtarzu znajduje się 

Drzewko adwentowe, na którym zawieszone są 

zapotrzebowania ubogich rodzin na święta. 

Zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej 

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.                                                                                                        

10. Za tydzień, w II niedzielę Adwentu 

obchodzić będziemy Dzień modlitwy i pomocy 

materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po raz 

XVIII modlić się będziemy za wiernych 

tworzących Kościół katolicki na Wschodzie. 

Tego dnia po Mszach św. przeprowadzona 

będzie także zbiórka do puszek.  

11. Parafialny Zespół Caritas wspólnie z Kołem 

Przyjaciół Radia Maryja organizuje 17 grudnia 

o godz. 15.00 Wigilię dla Samotnych. Zapisy 

na wigilie w zakrystii lub kancelarii.                                                                                                                                             

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest 

również miesięcznik „Różaniec”.  Na stoliczku 

pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 

 

 Z Dzienniczka Św. s. Faustyny 

 
O godzino straszna, w której widzieć trzeba 
wszystkie czyny swoje w całej nagości i nędzy: 
nie ginie z nich ani jeden, wiernie towarzyszyć 
nam będą na sąd Boży. Nie mam wyrazów, ani 
porównań na wypowiedzenie rzeczy tak 
strasznych, a chociaż zdaje mi się, że dusza ta 
nie jest potępiona, to jednak męki jej nie różnią 
się niczym od mąk piekielnych, tylko jest ta 
różnica, że się kiedyś skończą.  
/Dz. 426/  
 

        



Intencje Mszalne 03 XII - 10 XII 2017 
 

   

Niedziela, 03.12 

8.30 (Czachówek) + Bolesława Kłodzińskiego 

8.30 (Czachówek) + Zofii i Mirosława Kowalskich 

10.00 + Ireny i Sylwestra Kolczyńskich                         

10.00 + Józefa, Tadeusza i Joanny Anisiewicz, 

Marianny i Władysława Ogonek, Weroniki i Józefa 

Szuleckich                                                                                

12.00 + Andrzeja (w 37 rocz. śm.) i Edmunda Wlazło, 

zm. cr. Wlazłów i Kacprzaków                            
12.00 + Ludwika Nowakowskiego w 33 rocz. śm. i 

Sabiny Nowakowskiej w 9 rocz. śm.                                  

13.15  + Stanisława Helińskiego i zm. z rodz. 

Fudeckich, Klimków i Helińskich     

Poniedziałek, 4.12 

7.00 Int. wolna 

17.30 + Alicji Pluta w 30 dni po śmierci  

18.00 + Barbary Krawczyk – int. rodz. Kużajskich 

Wtorek, 5.12  

7.00 int. wolna 

18.00 + Włodzimierza Woźniaka w 30 dni po śmierci 

Środa, 6.12 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,  + Wiktorii i Antoniego Urbanowiczów, 

Władysława, Zbigniewa i Eugeniusza Urbanowiczów, 

Stanisławy i Franciszka Zwolińskich 

Czwartek, 7.11 

7.00 Int. wolna 

Piątek, 8.12.  

10.00 Int. wolna 

18.00  Int. wolna 

19.00 (Czachówek) Int. wolna  

Sobota,09.12.  

7. 00 Int. wolna  

17.00 + Jana Antoniego Borowskiego w 30 dni po 

śmierci  

17.30 + Janiny i Kana Lewandowskich z Czaplina i zm. 

z rodz. Lewandowskich i Biskupskich  

18.00  + Stanisława (w 7 rocz. śm.) i Krystyny Rosłon 

Niedziela,10.12 

8.30(Czachówek) + Henryka Antosiewicza  

8.30 (Czachówek) + Barbary Oneksiak  

10.00 + Heleny ( w 10 rocz. śm.) i Jana Makulskich, 

Marianny Zwolińskiej, Mariana Makulskiego, Marianny 

Klimek, Stefana Makulskiego  

10.00 + Józefa, Marianny i Franciszka Łuczaków, 

dziadków Łuczaków  

12.00 + Wiesława Kopyta (im.) 

                            

 

 

Tweet od Papieża 

„Nadzieja jest również dla tych, którzy 

zrobili coś złego. Jezus przyszedł 

właśnie po to: można pojednać się z 

Bogiem i rozpocząć nowe życie”. 

                                                    /Franciszek/ 

  

12.00 + Gabrieli, Dariusza, Stanisława, Stefanii i Józefa Trzoch  

13.15 + Iwony i Wiesława Tomaszewskich, Zofii i Franciszka 

Tomaszewskich, Zofii i Henryka Żuczek                                                         

13.15 + Ireny i Sylwestra Kolczyńskich                                                                                              

18.00 + Kazimierza Kłodzińskiego – int. rodz. Kabalów z dziećmi          

Spotkanie dla młodzieży bierzmowanej                                                   

Intencje spisano 01.12.2017 

Refleksja na  

Pierwsza Niedziela Adwentu 

„Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy 

czas ten nadejdzie”. Słowa te skierowane 

są i do nas dzisiaj. Oczywiście 

zasadniczo jest tu oczekiwanie paruzji. Paruzja po grecku 

to święto, które wyprawiano w każdym mieście greckim, 

jeżeli przybywał do tego miasta jakiś wysoki dostojnik 

państwowy. Paruzja to obecność, to niejako święto 

obecności. Tutaj Jezus zapowiada swoje przyjście, swoją 

obecność, która będzie nam towarzyszyła, ale pod 

jednym warunkiem – że potrafimy poznać czas Jego 

przyjścia. Ale nie wiemy, kiedy ten czas nadejdzie, więc 

trzeba czuwać. Na czym to czuwanie ma polegać? /…/. 

Wydaje mi się, że tu chodzi przede wszystkim o szeroko 

otwarte oczy naszego serca, żebyśmy poznali Jezusa, 

poznali Boga w każdej nadchodzącej do nas chwili.                                   

  /prof. Anna Świderkówna/ 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Nadszedł czas szczególny – Adwent, czas czuwania  

Na powtórne przyjście Jezusa - czas oczekiwania. 

Nie bądźcie śpiący, czuwajcie Pan na pewno wróci, 

może za rok, a może już jutro twoje życie skróci. 

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie,  

kiedy czas ten nadejdzie…» 

                                          i co wtedy powiecie? 

                                                                   Kazimierz 
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