
                      

        Wieści Parafialne 
        Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 44 (159) Rok IV 10.12.2017  

       Druga Niedziela Adwentu 
 
 
 

 
Liturgia Słowa 

 
Pierwsze czytanie:  Iz 40, 1-5. 9-11 (Przygotujcie drogę dla Pana) 
Psalm responsoryjny: Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por.8) – 

(Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie) 

Drugie czytanie: 2 P 3, 8-14 (Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi) 
Ewangelia: Mk 1, 1-8 (Prostujcie ścieżki dla Pana) 
 

UDZIAŁ W RORATACH 

Polski papież w jednym ze swoich przemówień wspominał: „W 

niektórych parafiach zachował się piękny zwyczaj, że ludzie 

gromadnie i ze światłami śpieszą na roraty.” W naszej parafii ten 

zwyczaj jest kultywowany, czy się ostanie zależy od każdego z 

nas. Roraty czyli Msze św., które mają charakter maryjny są 

odprawiane codziennie przez cztery tygodnie z wyjątkiem niedziel 

i uroczystości. To czas na przygotowanie naszych serc na 

przyjście Jezusa. Roraty i rekolekcje bardzo w tym pomagają.  

Przyjdziesz? 

Lampion adwentowy, który zabieramy ze sobą na 

roraty, przypomina przypowieść Jezusa o 

roztropnych pannach, które zabrały oliwę do 

naczyń i z płonącymi lampkami oczekiwały na 

przyjście Oblubieńca.  

Postępujesz jak roztropna panna? 

Czuwanie to postawa skupienia, wyciszenia, modlitwy, miłości i 

gotowości do działania. Jan Paweł II mówił: „Czuwam-to znaczy: 

dostrzegam drugiego człowieka, nie zamykam się w sobie (…) – 

to miłość bliźniego.” 

Czy już podjąłeś postanowienie adwentowe? 

Oczekiwany przez ludzkość Zbawiciel przyszedł na świat przez 

Maryję Niepokalaną. Kiedy dzisiaj przychodzi do dusz ludzkich, 

chce, aby Jego Matka była naszą przewodniczką i pośredniczką. 

Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest 

życie i rozwój duszy bez łaski. Msza św. roratnia wzywa za 

przyczyną NMP te łaski. Modlimy się o wyzwolenie z ciemności 

grzechów i błędów, o napełnienie światłem wiary i miłości.  

Nie marnujmy łask adwentowych!  
                                                                     /Opracowała: Anna Bulder cdn/ 
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Kancelaria parafialna: 
poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorek i 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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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XXVI – lecie Radia Maryja 

 W dniu 2 grudnia 2017 r. w sobotę  46 osobowa 

grupa członków i sympatyków Parafialnego Koła 

Przyjaciół Radia Maryja w tym kilkanaście osób z 

Góry Kalwarii o godz. 05.30 z parkingu przy 

kościele w Sobikowie wyjechała do Torunia na 

uroczystości 26-lecia powstania Radia Maryja.  

Mszy św. dla przybyłych tysięcy pielgrzymów z 

Polski i zagranicy przewodniczył ordynariusz 

włocławski – ks. bp Wiesław Alojzy Mering.  

Współkoncelebrowało ją kilkudziesięciu księży 

oraz 14 biskupów. Ponieważ najlepiej o 

atmosferze tam panującej przemawia obraz, 

zamieszczamy fotoreportaż z tej uroczystości w 

Toruniu.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie: 

Bogumiła Dusza 

 
Zdjęcia: 

Kazimierz Dusza, 

Nasz Dziennik 

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Rozpoczęliśmy 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) – msza św. z nauką 

dla dzieci, 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 dziś o godz. 18:00.                                                                    

2. Parafialny Zespół Caritas zaprasza dziś 

wszystkie dzieci na spotkanie z św. Mikołajem po 
Mszach św. w Czachówku o godz. 8.30 i 

Sobikowie po 13.15.                                                           
3. Dziś, w II niedzielę Adwentu obchodzimy 

Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi 
na Wschodzie. Po raz XVIII modlimy się za 

wiernych tworzących Kościół katolicki na 

Wschodzie. Tego dnia po Mszach św. prowadzona 
jest także zbiórka do puszek na ten cel.                                                                                                                               

4.  W środę 13 grudnia o godz. 19.00 zapraszamy 
członków Rady Parafialnej na spotkanie 

konstytuujące.  Ponadto omówimy bieżące sprawy 

duszpasterskie.                                                                                                                                      
5. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie 

formacyjne w grupach dla kandydatów do 
bierzmowania, Grupa formacyjna III 15 grudnia w 

Czachówku spotkanie formacyjne dla Kandydatów 

do Bierzmowania z gr. p. Anny Bulder i p. Jana 
Hulanickiego. O godz. 18:00 rok I i rok II                                                                                                                      

6. W tym pobożnym i radosnym czasie 
oczekiwania na przyjście Pana zapraszamy na 

Msze św. roratnie odprawiane w tym tygodniu w 
Sobikowie w poniedziałek i wtorek o godz. 16.30, 

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

o godz. 18.00. W Czachówku Msza św. Roratna w 
każdy piątek o godz. 19.00. 

7. Nasz organista p. Tomasz roznosi opłatki na 
stół wigilijny. Zostały one poświęcone w naszym 

kościele. Prosimy o życzliwe przyjęcie p. 

Tomasza. W naszej parafii opłatki roznosi tylko 
on. Przestrzegamy przed oszustami.                                                                           

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.                                                           

19. 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. 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.                                                                                                                                             

11. Ksiądz Mariusz zaprasza dzieci i młodzież na 
wyjazd zimowy do Murzasichla w dniach 13.01. - 

20.01. 2018 r. Koszt obozu wynosi 1100 zł. W 

cenę obozu wliczony jest: instruktor jazdy na 
nartach, transport autokarem, posiłki: śniadania i 

obiadokolacje, ubezpieczenie, kulig, ognisko, 

wyjazd na baseny termalne, wypożyczenie sprzętu 
narciarskiego, karnety zjazdowe na stoku. Przy 

zapisach wpłacamy zaliczkę w kwocie 300 zł. 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców odbędzie 
się 21  grudnia o 19.00. Na spotkaniu wpłacamy 

pozostałą kwotę. Osoby zainteresowane prosimy o 

zgłoszenia w zakrystii.                                                                                                                 

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” 

i „Niedziela”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 
 

Z Dzienniczka Św. s. Faustyny 
 
W pewnej chwili dał mi Jezus poznać, że 

kiedy Go proszę w intencji jaką mi 

polecają, jest zawsze gotów udzielić 

Swych łask, tylko dusze nie zawsze chcą je 

przyjąć. – Serce Moje jest przepełnione 

miłosierdziem wielkim dla dusz, a 

szczególnie dla biednych grzeszników. Oby 

mogły je zrozumieć, że Ja jestem dla nich 

Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z 

Serca Mojego Krew i Woda, jako z krynicy 

przepełnionej miłosierdziem, dla nich 

mieszkam w tabernakulum, jako Król 

miłosierdzia, pragnę obdarzać dusze 

łaskami, ale nie chcą ich przyjąć./.../O, jak 

wielką jest obojętność dusz na tyle 

dobroci, za tyle dowodów miłości. Serce 

Moje napawa się samą niewdzięcznością, 

zapomnieniem od dusz żyjących w 

świecie; na wszystko mają czas, Tylkowie 

mają czasu na to, aby przyjść do Mnie po 

łaski. /…/   /Dz. 367



                             Intencje Mszalne 10 XII - 17 XII 2017 
 

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.) 

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                                                    

Poniedziałek,11.12 

10.00 Int. wolna 

16.30 + Jana, Zbigniewa i Aleksandry Chmielewskich, 

Jadwigi Zagalskiej 

18.00 + Krystyny Skwarek w 4 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Skwarków i Krawczyków  

19.30(Czachówek) int. wolna 

Wtorek, 12.12  

10.00 + Anieli i Franciszka Orłowskich, Stanisławy i 

Stanisława Nadolnych 

16.30 int. wolna  

18.00 + Jerzego i Andrzeja Michalskich, Andrzeja 

Pacholskiego, dziadków Michalskich i Dolińskich 

19.30(Czachówek) int. wolna 

Środa, 13.12 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,                    + Marka Golika w 10 rocz. śm. 

Czwartek, 14.11 

7.00 Int. wolna 

Piątek, 15.12.  

18.00  + Barbary Krawczyk – int. brata Stanisława z 

rodziną 

19.00 (Czachówek) + Zbigniewa Hulanickiego (w 24 

rocz. śm.) Stanisława i Leokadii Hulanickich, Józefy i 

Władysława Wolanin  

Sobota,16.12.  

7. 00 Int. wolna  

17.00 + Rafała Świątkiewicza w 30 dni po śmierci 

17.30 + Henryki Choińskiej – int. koleżanek z pracy 

18.00  int. wolna 

Niedziela,17.12 

8.30(Czachówek) + Józefa, Czesławy, Stan. i Haliny    

10.00 +  Bogusława (w 25 rocz. śm.) i Radosława (w 

22 rocz. śm.) Buraczyńskich 

 

 

 Papież Franciszek do Polaków 
Witam polskich pielgrzymów, a szczególnie 

tych, którzy ofiarowali i zorganizowali transport 

tej pięknej choinki na plac św. Piotra. Bardzo 

dziękuję! W najbliższą niedzielę w Polsce będzie 

obchodzony Dzień modlitwy i pomocy 

Kościołowi na Wschodzie. Polecam Bogu to dzieło, znak 

gotowości wspierania wiernych i pasterzy w sąsiednich 

krajach. Dziękuję Wam również za towarzyszenie mi w 

modlitwie podczas niedawnej podróży apostolskiej. Z serca 

wam błogosławię! Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

  

12.00 + Stanisława (w 7 rocz. śm.), Kazimierza, Katarzyny, Stanisława 

Gozdalików, Anieli, Jana i Zdzisława Bursa  

CHRZEST: Damian Szymański 

13.15   + Józefa (w 35 rocz. śm.), Łukasza i Bronisławy Tywonków, 

zm. z rodz. Tywonków, Dąbrowskich i Szczepaniaków 

Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych 

                                                                    Intencje spisano 08.12.2017 

                                                 

Refleksja na  

Drugą Niedzielę Adwentu 

Najbardziej podoba mi się to, że Jezus nie bał się 
przyznać do swojej niewiedzy. Zanim wezwał 
uczniów do czujności, powiedział im, że nie wie, 
kiedy powtórnie przyjdzie, chociaż jest Nauczycielem 
i Mistrzem. Dzielimy z Nim tę ludzką niewiedzę. I nie 
powinniśmy drżeć z tego powodu. Jeśli się kocha, nie 

trzeba wszystkiego wiedzieć. Wtedy stwarzamy miejsce na zaufanie, ale i 
pokorę. Bez tych dwóch postaw nie można się otworzyć na miłość, ale i 
bez miłości trudno zaufać i być pokornym. Która narzeczona pobiera się 
dlatego, że już wszystko wie o swoim narzeczonym? Który zakonnik 
składa śluby dlatego, że z góry zdobył wiedzę o tym, dokąd go pośle 
Pan i co mu przyjdzie w życiu robić? Wszyscy muszą zaufać, aby żyć 
i rozwijać się. 
 Nie każda niewiedza jest szkodliwa. Nieznajomość daty przyjścia Pana 
albo dnia naszej śmierci nie wynika z tego, że Chrystus chce nas dopaść 
właśnie wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. I tak aranżuje 
okoliczności, aby przyłapać nas na gorącym uczynku i udowodnić, kto tu 
sprytniejszy i silniejszy. Chociaż Jezus mówi o nieznanej przyszłości, to 
jednak naszą uwagę koncentruje na teraźniejszości, w której jest obecny i 
działa. W Adwencie chodzi o bardziej intensywną niż zwykle naukę życia w 
teraźniejszości.                                                         Dariusz Piórkowski /SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Według Izajasza Jan Chrzciciel był posłańcem Jezusa, 

głosił odpuszczenie grzechów i przyjście Chrystusa, 

«idzie za mną mocniejszy ode mnie,  

a ja nie jestem godzien…/Panie/ 

i prostował Mu ścieżki i chrzcił wodą w Jordanie, 

a jak ja mam się przygotować na przyjście Twoje,  

by rozliczyć przed Twym obliczem całe życie moje. 

                                                                             Kazimierz 

„Komandosi Pana Boga” – to nowy cykl w gazetce, który 

rozpoczniemy w następnym numerze Wieści Parafialnych.    
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